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1 d’octubre: 
Concentració a les 15h al pàrquing del Lidl per anar fins a Illa (Rosselló) a acte 
d’homenatge al paper de la Catalunya Nord durant el referèndum d’independència. 
De tornada marxa amb vehicles i entrada d’urnes per la Jonquera. 
2 d’octubre:  
Trobada a les 7:15h al pàrquing de Lidl per anar en cotxes fins a Sant Julià de Ramis a la MARXA a peu que arriba a Aigua-
viva passant per Girona. Hi haurà autocars (gratuïts) de retorn, es demana inscripció a:  ja.cat/marxanord 
Més informació a: https://anc.si/1O2021
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Aquesta setmana vaig rebre 
un correu de Crític amb un 
assumpte bastant suggerent: 
“Tot anirà com lluitem que 

vagi”, deia. Era un article de la Laura 
Aznar, inspirat en un tuit de la Laia Mauri 
i Baraza, amb exactament la mateixa 
frase. Reflexionant-hi una estona, pen-
so que el missatge que llança no està 
gens malament, tot el contrari, que al 
cap i la fi té tota la raó. I és que,  casu-
alment, aquests últims dies he estat 
parlant amb diver-
ses persones sobre 
el que significa inde-
penditzar-se, l’estat 
actual de Banyoles, la 
societat, etc. En defi-
nitiva, sobre la vida. 
Segurament aquestes converses són 
el producte d’entrar en aquella etapa 
on acabes els teus estudis, t’endinses 
en el món laboral i literalment t’has de 
buscar la vida. Tothom es queixa i és 
conscient de les diverses carències que 
tenim com a societat i com a ciutat. 
No de forma profunda, però sí  que es 
palpa un descontentament general. 
Manca de llocs de treball amb una digna 
remuneració, la dicotomia entre uns 
ideals ètics o viure,  el centralisme del 
nostre país, la pujada de la llum o els 

Ja ho diuen la Maria Arnal i en Marcel Bagès en una de 
les seves cançons que la gent no s’adona del poder 

que té. Sí, no ens adonem del poder que tenim. 

coneguts i poc accessibles lloguers de 
la ciutat. Són aspectes molt variats, 
però amb un punt en comú: viure i la 
forma en la qual fer-ho. 

Quan s’acaben totes aquestes conver-
ses sempre m’acabo fent les mateixes 
preguntes: I què faig jo per canviar 
aquest ànim de descontentament? I 
què hi fa l’altra persona? Encara que 
em faci molta ràbia admetre-ho, no 
fem prou. Ens queixem molt i ens com-

prometem poc- segur 
que hi ha casos con-
crets que són tot el 
contrari- però si això 
fos una mentida, segu-
rament no viuríem, ni 
ens queixaríem d’allò 

que ens queixem. I és exactament amb 
la frase citada anteriorment “Tot ani-
rà com lluitem que vagi” on trobo la 
resposta a les meves dues preguntes. 

Amb això vull dir que estic conven-
çuda que aquesta lluita envers tots 
aquests mals, petits o grans, ha de 
ser col•lectiva. Però el primer pas per 
enfrontar-nos-hi, ha de venir de forma 
individual amb el compromís de cada 
un i una de nosaltres a lluitar pel món 
que volem. 

“Tot anirà com 
lluitem que vagi”

Triar la vida
Text d’ Helena Teixidor i Camps

Fem més

sostenible

de Banyolesi el comerçmercatel mercat

Sense anar més lluny!
MOU-TE PEL COMERÇ LOCAL

de Banyolesde Banyoles

Campanya de
sensibilització

ambiental
Ajuntament
de Banyoles
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*Fins a exhaurir existències.

De l'1 al 31 d'octubre
compra i consumeix als establiments de 
l'Associació Banyoles Comerç i Turisme i 
emporta't una bossa de malla* de regal.

Els dimecres
6, 13, 20 i 27 d’octubre,
vine a la nostra parada del mercat (de 9 h 
a 14 h), ensenya'ns que has utilitzat un 
envàs reutilitzable per comprar i 
emporta't una bossa de cotó* i un val 
regal de 5 €* per gastar als establiments 
de l'Associació Banyoles, Comerç i Turisme.
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PROGRAMA
D’ACTIVITATS
OCTUBRE
dites populars
A la tardor ni fred, ni calor.

Octubre finit, raïm recollit.

Si vols tenir un bon favar sembra per la Mare de Déu del Pilar.

Pel Pilar el tord ve i l’oreneta se’n va.

Quan l’octubre va a la fi tots els ocells d’hivern ja són aquí.

Les mosques per Sant Narcís (dia 29), en cada picada en mates sis.

Quan al octubre plou, el rovelló es mou.

Octubre tronat, hivern nevat.
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01  Divendres
COMMEMORACIÓ
1 D’OCTUBRE
SERINYÀ
A partir de les 19h diferents activi-
tats per commemorar l’1-O.
Inici davant l’Ajuntament de 
Serinyà.

BANYOLES

El país que volem, llums de llibertat
20 h, de la plaça 1 d’octubre a la 
Muralla

FONTCOBERTA
A  les 19h hisada de l’estelada 
al pavelló. Tot seguit caminada 
familiar a Sant Galderic.
 A les 22h al pavelló Traster teatre 
representen l’obra “Ni tu ni ta tia”

TEATRE I DANSA
MUT

MUT és el nom que a l’antic egipte 
rebia el nom la deesa considera-
da la mare de tot, l’orígen de tot 
allò creat. MUT, poderosa, ferma 
i sensible. És una peça de dansa 
que posa de manifest la vulnera-
bilitat dels drets, on el tot cada dia 
és menys tot. 

Dia: 1, 2 i 3 d’octubre
Hora: 20 h 
Preu: 10€
Lloc: La Factoria

TEATRE
IMPROxOU, TEATRE A 
CORnEllà

L’espai de la Conillera ha preparat 
una programació d’allò més 
interessant per als últims mesos 
de l’any. Comèdies, musicals, 
obres d’improvisació… veniu a 
gaudir-les!!
Dia: Divendres 1 d’octubre
Hora: 20 h 
Lloc: Carpa de la Fira de l’All, 
Cornellà del Terri

02  Dissabte
VISITA GUIADA
VISITA Al PARC 
nEOlíTIC DE lA 
DRAGA 

En la visita al parc, podrem entrar 
a dins les reconstruccions de les 
cabanes prehistòriques i descobri-
rem el dia a dia d’un grup de page-
sos i ramaders neolítics. D’aquesta 

manera esbrinarem què menjaven, 
què caçaven, què cultivaven, quins 
estris i eines utilitzaven, etc.
Dia: Dissabte 2 d’octubre
Hora: 11:30 h 
Lloc: Parc Neolític de la Draga
Preu: 4 euros; més grans de 65 
anys, 2,5 euros; menors de 6 anys, 
entrada gratuïta. 
Durada: 1,5 hora
Informació i reserves: Museu Ar-
queològic, 972 57 23 61; comunica-
ciomuseus@ajbanyoles.org

TALLER fAMILIAR 
VIU l’ExPERIÈnCIA 
DEl PAPER 
ARTESAnAl 

Us convidem a visitar un molí 
paperer viu i actiu que us permetrà 
viure de prop l’experiència del 
paper artesanal. Un recorregut per 
la història del paper des de la seva 
invenció fins a l’actualitat.
Dia: Dissabte 2 d’octubre
Hora: 11:00h
Lloc: Molí de la Farga
Informació i reserves: Telèfon 972 
58 34 70 WhatsApp 690 853 395
turisme@ajbanyoles.org

fIRA 
25a fIRA DE l’All
Cornellà del Terri
Programa: 
www.cornelladelterri.cat



8 l’agendaoctubre

PROGRAMA D’ACTIVITATS

PRESENTACIÓ DE LLIbRE 
PAnIkkAR I 
BAnyOlES

A càrrec de Xavier Serra, 
coordinador de l’edició catalana 
i d’Esteve Serra Arús, traductor. 
S’explicarà la història de com 
diverses sincronies han permès 

que diferents banyolins hagin 
participat en l’edició catalana de 
l’Opera Omnia Raimon Panikkar, 
de la qual Una Cristofania n’és el 
darrer tom publicat fins ara, el 
dotzè de la vintena prevista.
Dia: Dissabte 2 d’octubre
Hora: 12.00 h 
Lloc: Museu Darder

ACTIVITAT ESPORTIVA 
VIII MIllA URBAnA 
DE BAnyOlES + 5k 
POPUlAR
Com a novetat enguany s’ha 
incorporat una cursa de cinc 

quilòmetres.
Dia: Dissabte 2 d’octubre
Hora: 17:00h
Lloc: davant Club de Natació de 
Banyoles
Informació: https://cnbanyoles.cat

LA PORTA DEL MÓN 
CAfETA I TAllER DE 
hEnnA 
La henna és un tint natural de color 
vermellós que s’utilitza per tenyir 
els cabells, les celles, les ungles i 
la pell a diferents zones del nord 
de l’Àfrica, la península Aràbiga, 
l’Índia, l’Iran o el Pakistan. El 
dissabte 2 d’octubre estrenarem 
les cafetes a la Porta del Món amb 
tatuatges de henna per a totes les 
nenes i els nens de fins a noranta-
nou anys que en vulguin un. A més, 
hi haurà berenar de Colòmbia, 
de Gàmbia i del Marroc, i sucs de 
fruites. Els nostres tatuatges es 
fan sense agulla. Veniu?
Preu: 5 € (inclou berenar de Co-
lòmbia, de Gàmbia i del Marroc, suc 
de fruites i tatuatge). 
Dia: Dissabte 2 d’octubre
Hora: De 18 h a 20 h
Lloc: La Porta del Món
C/ Josep Maria Bohigas, 26 - Ba-
nyoles 872 07 22 11

TEATRE I DANSA
MUT
MUT és el nom que a l’antic egipte 
rebia el nom la deesa considera-
da la mare de tot, l’orígen de tot 
allò creat. MUT, poderosa, ferma i 
sensible.
Paraules oblidades i enterrades 
sota la creença d’una vida justa.  
Sentim que la humanitat ha perdut 
el respecte i veiem com el dret 
solemne a viure una vida digne es 
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va esbaint i esdevenint un record.
Dia: Dissabte 2 d’octubre
Hora: 20:00h Preu: 10€
Lloc: La Factoria

TEATRE
lA MASCARADA

Cia. Els Pirates Teatre. Una adap-
tació esbojarrada de la comèdia 
de Molière “El burgés gentilhome”. 
Angelina Fontaine i la seva criada 
Nicolaua viuen amb certa preo-
cupació imolta burla les ànsies 
de popularitat del seu marit. Ell, 
Tomàs Jourdain,tindrà dos dies 
per aprendre a ser una persona 
influent, cosa que farà ambl’ajuda 
del seu amic Dorante. Aquestes 
aspiracions topen amb les de la 
sevafilla Lucila, que vol casar-se 
per amor amb el jove Claudi.
Dia: Dissabte 2 d’octubre
Hora: 20:00h 
Preu: 18€ 
Lloc: Teatre Municipal de Banyoles

03  Diumenge
fIRA
fIRA DEl COP D’Ull 
InfAnTIl

Dia: Diumenge 3 d’octubre
Lloc: al passeig de La Farga (da-
vant del LIDL)

fIRA 
25a fIRA DE l’All
Cornellà del Terri Programa: 
www.cornelladelterri.cat

VISITA GUIADA
El REC MAjOR: Un 
PASSEIG hISTòRIC I 
nATURAl
Itinerari que ressegueix el 
recorregut del rec Major des de 
l’Estany fins al centre de Banyoles 

per conèixer el desenvolupament 
industrial de la ciutat vinculat a la 
presència de l’aigua.  
Dia: Diumenge 3 d’octubre
Hora: 11h Lloc: Banys vells
Preu: 4 euros; més grans de 65 
anys, 2,5 euros; menors de 6 anys, 
entrada gratuïta. Durada: 2 hores
Informació i reserves: Museu 
Arqueològic, 972 57 23 61

ACTIVITAT ESPORTIVA 
MARxA nòRDICA

Veniu a conèixer els indrets més 
emblemàtics de l’Estany caminant 
de la forma més saludable, eficient 
i agradable. 
Itinerari amb bastons al voltant de 
l’Estany.

Es tracta d’un joc d’orientació auto-
guiat que recorre llocs emblemàtics de 
Banyoles on els participants descobrireu 
curiositats sobre els Jocs Olímpics i 
Paralímpics. 
L’itinerari es segueix de manera autò-
noma i està format per 14 ubicacions 
situades en el mapa.

Descarregueu-vos-el o recolliu-lo a 
l’oficina de turisme!!

FINS EL 31 D’OCTUBRE
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Dia: Diumenge 3 d’octubre
Hora: 11:00h
Lloc: Oficina de Turisme de l’Estany
Informació i reserves: Telèfon 972 
58 34 70 WhatsApp 690 853 395
turisme@ajbanyoles.org

fIRA
fIRA DE lA RAMOnA

Diversos artesans, tan del sector 
de l’alimentació com de produc-
tes de decoració, complements 
o moda, exposen les seves 
creacions
Dia: Diumenge 3 d’octubre
Hora: de 10:00h a 21:00h
Lloc: Passeig Darder (entre el 
pg. Mossèn Constans i el c/ de la 
Barca)

ACTIVITAT fAMILIAR
DESCOBREIx 
El MUSEU 
ARQUEOlòGIC

T’imagines com eren els animals 
que vivien a l’actual Banyoles fa 
més d’un milió d’anys? O t’has 
preguntat quins estris o eines feien 
servir les persones de la prehistò-
ria que hi vivien fa milers d’anys? 
Vine amb família a descobrir tot 
això i més, tot jugant, observant i 
investigant al Museu Arqueològic!

Dia: Diumenge 3 d’octubre
Hora: 11:30h
Lloc: Museu Arqueològic
Més informació i reserves: 
972 57 23 61 comunicaciomuseus@
ajbanyoles.org

MÚSICA I POESIA
El nUS lA flOR

El nus la flor és un recull de 
poemes inèdits de Casasses i 
alhora un cicle original de 43 peces 
musicals entorn d’aquest recull 
(Llibre+CD, Edicions Poncianes, 
2018). El jove pianista i compositor 
Daniel Ariño pren una selecció 
del poemari i els musica de dues 
maneres diferents: l’una per a veu 
parlada i piano i l’altra per a veu 
cantada i piano.
Dia: Diumenge 3 d’octubre
Hora: 19 h
Preu: 12 €
Lloc: Auditori de l’Ateneu

TEATRE I DANSA
MUT

MUT és el nom que a l’antic egipte 
rebia el nom la deesa considera-
da la mare de tot, l’orígen de tot 
allò creat. MUT, poderosa, ferma i 
sensible.

Dia: Dissabte 2 d’octubre
Hora: 19:00h
Preu: 10€ / La Factoria

04  Dilluns
ACTIVITAT DE PINTURA
AjUDA’nS A PInTAR 
Un GRAffITI-MURAl
Tens entre 12 i 18 anys? Vine a 
l’espai jove Can Beia i ajuda’ns a 
pintar un Grafiti-mural.
Dia: Dilluns 4 d’octubre
Hora: 16 h
Lloc: Espai Jove can Beia. Serinyà

05  Dimarts
ITV
UnITAT MòBIl ITV 
CIClOMOTORS
Dia: 5 d’octubre de 2021. Hora: de 
9 a 12 del matí. Lloc: plaça de les 
Rodes. Les reserves s’han de fer al 
Telf.972492912 o citaprevia.cat

06  Dimecres
CLUb DE LECTURA EN 
ANGLÈS 
TInkERS 
By Paul Hardking.The novel tells 
the stories of George Washington 
Crosby, an elderly clock repairman, 
and of his father, Howard. On his 
deathbed, George remembers his 
father, who was a tinker selling 
household goods from a donkey-
drawn cart and who struggled with 
epilepsy.
Moderator: Susan Baker 
Hora: 20.00h
Lloc: Biblioteca Pública
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07  Dijous
HORA DEL CONTE 
BRUIxES I BRUIxOTS

A càrrec de Gra de Sorra. Sessió de 
contes protagonitzada pels éssers 
màgics. Històries fantàstiques ple-
nes de bruixes i de bruixots, que, 
com nosaltres no són ni dolents 
ni bons.
Dia: Dijous 7 d’octubre
Hora: 17.30h
Lloc: Biblioteca Pública

08  Divendres
fIRA 
AlOjA xIII 
fIRA MEDIEVAl 
fAnTàSTICA
Hora: 19h. Combat inaugural
Lloc: La Muralla

TEATRE 
UnA GAlAxIA DE 
lUCIÉRnAGAS

Amb Anna Alarcón. Tots tenim 
una historia silenciada, que ens 

molesta, ens incomoda. Un esde-
veniment que va tenir lloc i que, si 
haguéssim pogut escollir, no hauria 
passat. Però va passar. I existim 
en aquell instant. Sense sortida
Dia: Divendres 8 d’octubre
Hora: 20 h
Preu: 15 €
Lloc: Factoria d’Arts Escèniques

09  Dissabte
fIRA 
AlOjA xIII 
fIRA MEDIEVAl 
fAnTàSTICA

ESPECTACLES MEDIEVALS
11h.El Miracle de l’Arqueta
12:45h El Miracle de l’Arqueta
17h Pas d’Armes
19:30h Pas d’Armes
Muralla.

TALLERS I ACTIVITATS INFANTILS
CARRUSEL MEDIEVAL
VAIXELL MEDIEVAL
PASSEJADES EN BURRRO 
Carrer Pia Almoina i Plaça de la 
Font

MERCAT MEDIEVAL
Plaça Major

EXPOSICIÓ DE MOLINS DE FARINA I 
BOMBES D’AIGUA
Carrer del Born

ESPAI ESOTERIC
Plaça dels Estudis

ALTRES ACTIVITATS PARAL•LELES A 
LA FIRA
SORTIDES TEATRALITZADES AMB LA 
BARCA TIRONA
Aquest any “MISTERIS ENFONSATS”, 
una adaptació de la llegenda 
de l’Estany del folklorista Àngel 
Vergés. Un viatge per l’Estany entre 
fades, personatges fantàstics i 
llegendes.

Dies 9 i 10 d’octubre
Sortides cada hora en punt: 11h – 
12h – 13h – 16h – 17h - 18h

Més informació i reserves a:
972583470
info@navilieralesgoges.cat
Oficina de Turisme de Banyoles

PARTICIPAR A L’ALOJA TÉ PREMI ! 
VALS SORPRESA ALOJA 2021
Durant la setmana del 4 d’octu-
bre al 10 d’octubre, compra als 
comerços de l’Associació Banyoles 
Comerç i Turisme i demana el teu 
“Val sorpresa”. Podràs GUANYAR 
UNA BEGUDA, UN ENTREPÀ O UNA 
SAMARRETA!” Perquè... Comprar 
amb l’Associació té premi!

SORTEIG VALS DE CONSUM ALOJA
Amb l’assistència als espectacles 
de la fira, tens la possibilitat de 
guanyar vals regals per valor de 
50 € de la mà de l’Associació 
Banyoles Comerç i Turisme, per 
gastar entre els seus establiments 
associats. 
Hi haurà un sorteig al final de cada 
espectacle. T’ho perdràs ?
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Moda infantil de 0 a 14 anys

C/ Mercadal 1 • Banyoles • Tel. 972 57 03 76

Colecció 

tardor- hivern 

2021-2022

Bona festa Major!Bona festa Major!
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TALLER fIRA ALOJA 
CREA El TEU 
PERSOnATGE 
fAnTàSTIC!

Veniu a fer el vostre propi per-
sonatge fantàstic! Una aloja? Un 
follet? Un drac? Una bruixa? Un 
cavaller?... Vosaltres trieu! Deixeu 
anar la imaginació i veniu a fer el 
vostre personatge amb material 
de rebuig.
Dia: Dissabte 9 d’octubre
Hora: A les 11:00h i a les 17:00h
Lloc: Plaça Major 

ACTIVITAT fAMILIAR
InVESTIGUEM ElS 
MAMífERS

Vine amb família i descobrirem 
a través de l’observació moltes 
coses dels mamífers de les nostres 
contrades. A l’Espai Darder, co-
neixerem mamífers de terres molt 
llunyanes. A més, te n’enduràs una 
petita part...
Dia: Dissabte 9 d’octubre
Hora: 11 h
Edat: a partir de 6 anys acompa-
nyats d’una persona adulta.
Lloc: Museu Darder de Banyoles
Preu: GRATUÏTA en motiu de les Jor-

nades Europees de patrimoni. 
Durada: 2 hores
Més informació i reserves: Museu 
Darder, Tel. 972574467; comunica-
ciomuseus@ajbanyoles.org

VISITA GUIADA
PETjADES 
hISTòRIQUES I 
llEGEnDàRIES DE lA 
CIUTAT DE BAnyOlES

En el marc de la Fira Aloja es duran 
a terme dues visites guiades que 
us permetran descobrir la història 
medieval de Banyoles i el seu 
llegendari fantàstic, tot emmarcat 
dins l’arqueta que és la temàtica 
de la fira d’enguany.
Dia: Dissabte 9 d’octubre
Hora: 11 h
Lloc: Cal Moliner
Informació i reserves: Telèfon 972 
58 34 70 WhatsApp 690 853 395
turisme@ajbanyoles.org

JORNADES EUROPEES 
DE PATRIMONI
BAnyOlES 
MEDIEVAl: DEl 
CARRER Al 
MOnESTIR
En el marc de la Fira Aloja i les 
Jornades Europees de Patrimoni 
passejarem pels carrers per co-
nèixer com es va fundar Banyoles i 
com s’hi vivia durant l’edat mitjana 
i arribarem al monestir de Sant 

Esteve on visitarem una joia del 
s.XV, l’Arqueta de Sant Martirià, una 
de les peces més remarcables de 
l’orfebreria medieval catalana.

Dia: Dissabte 9 d’octubre
Hora: 17 h
Edat: a partir de 7 anys
Lloc: Museu Arqueològic de 
Banyoles.
Durada: 1,5 hora 
Preu: GRATUÏT
Informació i reserves: Museu 
Arqueològic de Banyoles, 972 
57 23 61; comunicaciomuseus@
ajbanyoles.org

XERRADA
TARDES DE CIÈnCIA

El sueño va sobre el tiempo: 
agujeros negros y ondas gravi-
tacionales. A càrrec de Tomàs 
Andrade, astrofísic (Universitat de 
Barcelona).
Los agujeros negros son uno de los 
fenómenos más fascinantes del 
Universo. Conversaremos sobre 
cómo es posible estudiarlos en de-
talle mediante las ondas gravitaci-
onales emitidas en sus colisiones, 
dando inicio a una nueva era en la 
investigación científica. 

Descobrim els insectes
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Dia: Dissabte 9 d’octubre
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Sala d’Actes del Museu 
Darder de Banyoles i en directe per 
youtube.

10  Diumenge
VISITA GUIADA
SORTIDA COnÈIxER 
El PlA DE l’ESTAny

Sortida per Banyoles seguint el 
Rec Major.
Dia: Diumenge 10 d’octubre
Hora: a les 9.15h
Lloc: Banys Vells
Informació: 972 572 361

ACTIVITAT ESPORTIVA
30a MARxA POPU-
lAR DE PAlOl DE 
REVARDIT

Sortida per Banyoles seguint el 
Rec Major.
Dia: Diumenge 10 d’octubre
Hora: a les 9.15h
Lloc: Banys Vells
Informació: 972 572 361

fIRA 
AlOjA xIII 
fIRA MEDIEVAl 
fAnTàSTICA

ESPECTACLES MEDIEVALS
11h Pas d’Armes
12:30h Pas d’Armes
17h: Colors 
Espectacle medieval infantil a 
càrrec de Gil Rataplam i Sabors 
Catalans Produccions.
19:30h VACUNUM
Espectacle final amb la 
col•laboració de Gàrgoles de Foc 
21h VACUNUM
Espectacle final amb la 
col•laboració de Gàrgoles de Foc 
Lloc: Muralla.

MUSEUS
jORnADA DE 
PORTES OBERTES 
AlS MUSEUS DE 
BAnyOlES

Les Jornades Europees del Patri-
moni van ser creades pel Consell 
d’Europa l’any 1991 i des d’alesho-
res s’han anat celebrant cada any 
durant un cap de setmana entre 

setembre i octubre. Catalunya s’hi 
va adherir des de la primera edició. 
Els Museus de Banyoles obren les 
seves portes a tothom que els 
vulgui visitar en el marc d’aquestes 
jornades
Dia: Diumenge 10 d’octubre
Horari: 10:30 a 14 h.
Lloc: Museu Darder i Museu Arque-
ològic

VISITA GUIADA
VISITA Al PARC 
nEOlíTIC DE lA 
DRAGA 

En el marc de les Jornades Euro-
pees de Patrimoni podrem entrar a 
dins les reconstruccions de les ca-
banes prehistòriques i descobrirem 
el dia a dia d’un grup de pagesos 
i ramaders neolítics. D’aquesta 
manera esbrinarem què menjaven, 
què caçaven, què cultivaven, quins 
estris i eines utilitzaven, etc.
Dia: Diumenge 10 d’octubre
Hora: 11:30 h 
Lloc: Parc Neolític de la Draga
Preu: gratuït. 
Durada: 1,5 hora
Informació i reserves: Museu 
Arqueològic de Banyoles, 972 
57 23 61; comunicaciomuseus@
ajbanyoles.org
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VISITA GUIADA
PETjADES 
hISTòRIQUES I 
llEGEnDàRIES DE lA 
CIUTAT DE BAnyOlES

En el marc de la Fira Aloja es duran 
a terme dues visites guiades que 
us permetran descobrir la història 
medieval de Banyoles i el seu 
llegendari fantàstic, tot emmarcat 
dins l’arqueta que és la temàtica 
de la fira d’enguany.
Dia: Diumenge 10 d’octubre
Hora: 11 h
Lloc: Cal Moliner
Informació i reserves: Telèfon 972 
58 34 70 WhatsApp 690 853 395
turisme@ajbanyoles.org

ACTIVITAT I TALLER 
fAMILIAR
fES CRÉIxER El 
PETIT fOTòGRAf

Què s’ha de mirar abans de tirar 
una fotografia? Com es tria el mi-
llor enquadrament? I la perspecti-
va? Activitat amb l’artista fotògrafa 
Anna Bahí.
Dia: Diumenge 10 d’octubre
Hora: 11.00h

Lloc: Oficina de Turisme
Informació i reserves: Telèfon 972 
58 34 70 WhatsApp 690 853 395
turisme@ajbanyoles.org

CICLE DE CINEMA 
fAMILIAR
El GRúfAl I lA 
fIllA DEl GRúfAl
Un ratolí passeja alegrement pel 
bosc. Té molta gana, així que 
decideix anar a buscar avellanes 
per atipar-se’n. 

Dia: Diumenge 10 d’octubre
Hora: 17.00h
Preu: 5 €
Lloc: Auditori de l’Ateneu

12  Dimarts
PARROQUIA DE SERINYÀ
ROMIATGE Al 
SAnTUARI A lA MARE 
DE DÉU DEl MÓn
Dimarts 12 d’octubre, sortida a les 
9.15h de Serinyà.
A les 10 visita a l’antic monestir de 
Sant Llorenç de Sous.
A les 12 missa al Santuari 
A les 13.30h dinar al restaurant del 
Santuari.
I a la tarda visita al poble de Lladó, 
on podrem conèixer la Parròquia i 
la Canònica.
Preu 32€
Per apuntar-se: Josep Vilà 
972574399, Ernest Boronat 

972573040 o a la Parròquia de 
Serinyà. Data límit per apuntar-se 
6 d’octubre

fIRA
fIRA DE lA RAMOnA
Diversos artesans, tan del sector 
de l’alimentació com de produc-
tes de decoració, complements 
o moda, exposen les seves 
creacions

Dia: Dimarts 12 d’octubre
Hora: de 10:00h a 21:00h
Lloc: Passeig Darder (entre el 
pg. Mossèn Constans i el c/ de la 
Barca)

PATRÓ DELS PAGESOS
SAnT GAlDERIC, 
SERInyà

Trobada i ruta amb tractors. 
Concentració a les 10h al Frigolet 
de Porqueres.
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MENÚ

MIGDIA 

12,50€

ENS TROBEM A L’ESPORTIU!

Menú migdia de dilluns a divendres

Dissabte i diumenge menú esportiu i carta

ENS TROBEM A L’ESPORTIU!
segueix-nos a l’instagram! @esportiu_banyoles
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14  Dijous
DIJOUS CULTURALS
QUÈ CAl SABER DE 
l’InSOMnI
A càrrec del Col•legi de Farmacèu-
tics de Girona.
Dia: Dijous 14 d’octubre
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Sala d’Actes del Museu Darder 
i en directe pel canal youtube dels 
Museus de Banyoles.

Més informació i reserves: Museu 
Darder de Banyoles, comunica-
ciomuseus@ajbanyoles.org; Tel. 
972574467

LAbORATORI DE LECTURA
ElS CAMInS 
POÈTICS DE lES 
CIUTATS

A càrrec de Karo Kunde. Totes les 
ciutats tenen carrers i racons 
particulars que les fan úniques. 
Al Laboratori descobrirem els 
encants visuals i literaris de 
diferents indrets, reals i ficticis, de 
la literatura infantil i ens deixarem 
emportar per la imaginació
Dia: Dijous 14 d’octubre

Hora: 17.30h
Lloc: Biblioteca Pública

EL DOCUMENTAL DEL MES
El RETORn, lA VIDA 
DESPRÉS DE l’ISIS

L’accés exclusiu d’Alba Sotorra al 
camp d’al-Roj al nord-est de Síria 
ens mostra la dura realitat d’un 
grup de dones atrapades pel seu 
passat com a membres d’ISIS.
Dia: Dijous 14 d’octubre
Hora: 20.00 h
Preu: 3 €
Lloc: Auditori de l’Ateneu

LA PORTA DEL MÓN 
CERVESA I POSTRES. 
TAST MARIDATGE
El moscatell i la ratafia no són els 
únics bons acompanyants de les 
postres. Aquest tast maridatge 
serà una experiència gastronòmica 
i lúdica sorprenent. 
Preu: Preu: 18 € (inclou tres 
cerveses artesanes i tres postres 
de la casa) 
Dia: Dijous 14 d’octubre
Hora: 20 h
Lloc: La Porta del Món
C/ Josep Maria Bohigas, 26 - Ba-
nyoles 872 07 22 11
Inscripcions:

15  Divendres
XERRADA
CIClE DE MEDI 
AMBIEnT
Objectiu 2030, per un Pla de l’Es-
tany sostenible. 
S’analitzen els problemes ambien-
tals que afecten a nivell planetari 
i es fan propostes per fer de la 
nostra comarca un espai més 
sostenible.
Què és la transició energètica?. A 
càrrec de Mariano Marzo, geòleg.

Dia: Divendres 15 d’octubre
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Sala d’Actes del Museu Darder 
i en directe per youtube.

PREMIS
ACTE DE 
llIURAMEnT DElS 
PREMIS BAnyOlí DE 
l’Any

Dia: Divendres 15 d’octubre
Hora: A 2/4 de 9 del vespre
Lloc: Auditori de l’Ateneu
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BONA FESTA MAJOR!
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16  Dissabte
ESPORT I AVENTURA
GIMCAnA 
D’ORIEnTACIÓ 
DIGITAl

Amb la gimcana d’orientació digital 
viuràs una experiència en la que 
descobriràs l’entorn del Parc de 
la Draga i coneixeràs el nostre 
territori,  la cultura local i l’esport 
de Banyoles. Amb l’ajuda de la 
brúixola, hauràs de descobrir on 
estan amagats els punts d’interès i 
tot seguit resoldre enigmes i reptes 
amb el mínim temps possible.
Dia: Dissabte 16 d’octubre
Hora: 11.00 h
Preu: Activitat gratuïta amb reserva 
prèvia*
Punt de trobada: Oficina de Turisme
Aforament limitat 
Edat: activitat recomanada a partir 
de 8 anys
Informació i reserves: Telèfon 972 
58 34 70 WhatsApp 690 853 395
turisme@ajbanyoles.org

TALLER. 
LA PORTA DEL MÓN 
MúSICA PER A 
InfAnTS DE 3 A 5 
AnyS  
La música forma part indissociable 
de les persones des que existim. 
Ritmes, crits i melodies acom-

panyen o són eix vertebrador de 
rituals i dels moments essencials 
de la nostra existència. 
Dia: Dissabte 16 d’octubre
Hora: De 10 h a 11 h
Lloc: La Porta del Món
C/ Josep Maria Bohigas, 26 - Ba-
nyoles 872 07 22 11

COMMEMORACIÓ
50è AnIVERSARI 
DEl CAMPIOnAT 
DEl MÓn D’ESQUí 
nàUTIC A BAnyOlES

10h Benvinguda i presentació dels 
actes
10.05h Projecció de la pel•lícula de 
la celebració del Campionat del 
Món d’esquí nàutic a Banyoles
10.15h - 11.45h Taula rodona “Ba-
nyoles, paradís de l’esquí nàutic”
1era part (10.15 - 10.45)
Isidro Oliveras, Enric “Harri” Grata-
cós, Pep Mill, Carme Blume
2ona part (11.15 - 11.45)
Domingo Ramos, Josep Tarradas, 
Pere Hernández
12h Presentació del llibre Banyoles, 
paradís de l’esquí nàutic. 50 anys 
del Campionat del Món 1971-2021, 
de Joan Anton Abellán. Presentarà 
Víctor Muntané, rècord d’Europa en 
esquí aquàtic en la modalitat de 
velocitat a peus nus. 
13h Parlaments i homenatges
Lloc: Sala d’actes del Museu Darder

VISITA GUIADA
VISITA Al PARC 
nEOlíTIC DE lA 
DRAGA 
En la visita al parc, podrem entrar 
a dins les reconstruccions de les 
cabanes prehistòriques i descobri-
rem el dia a dia d’un grup de page-
sos i ramaders neolítics. D’aquesta 
manera esbrinarem què menjaven, 
què caçaven, què cultivaven, quins 
estris i eines utilitzaven, etc.
Dia: Dissabte 16 d’octubre
Hora: 11.30 h 
Lloc: Parc Neolític de la Draga
Preu: 4 euros; més grans de 65 
anys, 2,5 euros; menors de 6 anys, 
entrada gratuïta. 
Durada: 1,5 hora
Informació i reserves: Museu Ar-
queològic, 972 57 23 61; comunica-
ciomuseus@ajbanyoles.org

VISITA GUIADA
ESTUDI TAllER 
CARlES fOnTSERÈ

Dia: Dissabte 16 d’octubre
Hora: 12 h 
Preu: Tarifa completa 4 euros i 
tarifa reduïda 2 euros 
Durada: 1 hora
Edat: A partir de 7 anys
Reserves i més informació: www.
porqueres.cat 
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Us esperem  ala botiga i també a: www.eltrenet.cat
Llistes de naixement personalitzades,

C/ Girona, 35  • 17820 Banyoles  • 626 335 430 / 972 576 642 • info@eltrenet.cat

BONA FESTA MAJOR!
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STORY TIME
COnTES En AnGlÈS 
By BNY Language Corner
L’Story Time és l’equivalent a l’hora 
del conte. Narracions en petit 
format perquè els infants de 5 a 
10 anys puguin gaudir dels contes 
en anglès en un espai tranquil i 
agradable.
Dia: Dissabte 16 d’octubre
Hora: 12 h
Gratuït amb inscripció prèvia
Lloc: Biblioteca Comarcal

VISITA GUIADA
VIlAUBA En 3D. 
EntrEm a la vil•la 
ROMAnA 

La vil.la fou un centre d’explotació 
del territorid’època romana i en 
coneixem la zona residencial, 
la rústica i la d’explotació. Ens 
passejarem per la casa i amb 
l’ajuda de la recreació virtual en 
3D entendrem com eren les habi-
tacions, quin era el seu sistema de 
vida i com s’organitzaven els seus 
habitants... 
Dia: Dissabte 16 d’octubre
Hora: 17h
Edat: a partir de 7 anys
Lloc: Vil•la romana de Vilauba.
Preu: 4 euros; més grans de 65 
anys, 2,5 euros; menors de 6 anys, 
entrada gratuïta.
Durada: 1,5 hora 
Informació i reserves: Museu Ar-
queològic, 972 57 23 61; comunica-
ciomuseus@ajbanyoles.org

fESTA
fESTA DE SAnTA 
TERESA. CAMÓS

Dissabte 16 d’octubre a les 8 del 
vespre, al pàrquing del Pavelló 
Municipal. BOTIFARRA AL CANTU. 
Vine a fer el teu entrepà al bar del 
Grup de Joves de Camós!
A les 10 del vespre, al Pavelló Muni-
cipal. CONCERT DE MIQUEL ABRAS.
Preu de l’entrada: 3 euros. Venda 
d’entrades a partir de dilluns 4 
d’octubre a l’Ajuntament de Camós 

17  Diumenge
CAMINADA POPULAR
RECOllIM RESIDUS!
Caminada popular amb la fi de 
recollir residus pels camins del 
poble. En acabar explicació de com 
reciclar cada residu correctament i 
esmorzar gratuït per a tothom.
Dia: Diumenge 17 d’octubre
Hora: 8.30 h
Lloc: davant l’Ajuntament de 
Serinyà

PETANCA
TORnEIG SOlIDARI 
DE PETAnCA A 
PORQUERES
Torneig solidari de petanca que es 
jugarà en la modalitat melee. Tots 
els beneficis es destinaran a la 
Fundació Oncolliga Girona
Lloc: Pistes municipals, Porqueres

Hora: a les 9h esmorzar. Partides 
a les 10h
Donatiu: 10 EUR

Més informació i inscripcions: 
618311274 i 620931445 (Fins 15/10)

ACTIVITAT fAMILIAR
DESCOBRIM ElS 
InSECTES

Quan arriba  la primavera i els 
insectes ja surten a visitar-nos... 
t’atreveixes a classificar-los? Vols 
saber com són, què mengen, on 
viuen, com canvien al llarg de la 
seva vida?...en família i al Museu 
Darder ho descobrireu. Ep! Els hi 
farem una casa...
Dia: Diumenge 17 d’octubre
Hora: 11h
Edat: a partir de 6 anys acompa-
nyats d’una persona adulta.
Lloc: Museu Darder de Banyoles
Durada: 1,5 hores
Més informació i reserves: Museu 
Darder de Banyoles, Tel. 972574467; 
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org

ACTIVITAT fAMILIAR
SEGUInT lES PASSES 
DE lA TORTUGA 
D’ESTAny
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fESTA
fESTA DE SAnTA 
TERESA. CAMÓS

Diumenge 17 d’octubre
A les 12 del migdia, a l’església de 
Santa Maria. OFICI SOLEMNE amb 
acompanyament del Grup Udols 
de Llop.
A 2/4 de 5 de la tarda, al Pavelló 
Municipal. RETROBADA DE LA GENT 
GRAN DE CAMÓS 2021. 

Coneixeu la tortuga d’estany? Com 
és? On viu? Què menja?
Sabíeu que està en perill?
A través de jocs i contes coneixe-
reu aquest rèptil que es troba en 
perill d’extinció i està inclòs en un 
projecte de recuperació.
Dia: Diumenge 17 d’octubre
Hora: 11h
Preu: Activitat gratuïta amb reserva 
prèvia*
Punt de trobada: Escola de Natura
Edat: activitat recomanada a partir 
de 8 anys

Informació i reserves: Telèfon 972 
58 34 70 WhatsApp 690 853 395

fIRA
fIRA DE lA RAMOnA

Diversos artesans, tan del sector 
de l’alimentació com de produc-
tes de decoració, complements 
o moda, exposen les seves 
creacions
Dia: Diumenge 17 d’octubre
Hora: de 10:00h a 21:00h
Lloc: Passeig Darder (entre el pg. 
M. Constans i el c/ de la Barca)

Carrer de Pare Claret, 1 • 17820 Banyoles • Tel. 936 071 417 • www.integral.cat
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18  Dilluns
CLUb DE LECTURA 
INfANTIL
l’IllA DE 
PAIDOnÈSIA

D’Oriol Canosa. En Nicolau Roure-
tort, un nen de nou anys, viatja 
en vaixell amb els seus pares. 
I s’avorreix. Els pares, a més a 
més, discuteixen tota l’estona. En 
Nicolau, cansat, se n’anirà, tot sol, 
a una illa.
Conductor: Gemma Soler (Servei 
Educatiu) i Xavi Garcia (Biblioteca)
Ens hi acompanyarà l’autor.
Dia: Dilluns 18 d’octubre
Hora: 17 h
Lloc: Biblioteca Pública

19  Dimarts
CLUb DE LECTURA 
VISC, I VISC, I VISC

De Maggie O’Farrell. Visc, i visc, i 
visc és un llibre de memòries, però 
un llibre de memòries peculiar: 
Maggie O’Farrell hi narra disset 
moments en què la seva vida va 

córrer perill i va estar a punt d’es-
capar-se-li entre els dits.
Conductor: Albert Torrescasana
Dia: Dimarts 19 d’octubre  
Hora: 19.00h
Lloc: Museu Darder

20  Dimecres
CLUb DE LECTURA 
SAlA DE lECTURA 
fRAnCESCA 
BARTRInA MARTí

Comentarem el llibre 1Q84, de 
Haruki Morakami
Dia: Dimecres 20 d’octubre
Hora: 19.30h.
Lloc: sala de lectura Francesca 
Bartrina Martí. Serinyà

21  Dijous
PRESENTACIÓ
PRESEnTACIÓ DEl 
QUADERn núM. 40

Presentació del llibre LA COMARCA 
DEL PLA DE L’ESTANY. GÈNESI I REP-
TES DE FUTUR de Jordi Galofré, Joan 

Nogué, Ramon Folch, Anna Roca, 
Javier Martín-Uceda i Laura Olivas. 
La presentació anirà a càrrec de 
Jordi Xena. L’acte tindrà lloc el 
dijous 21 d’octubre, a les 19:00 a 
la Llotja del Tint (carrer de Sant 
Pere, 8).
Dia: Dijous 21 d’octubre
Hora: 19 h
Lloc: Llotja del Tint
Informació: 972 572 361

ESPECTACLE EMMARCAT 
EN LA fESTA MAJOR 2021
PRIMAVERA

L’espectacle de la Festa Major 2021, 
enguany reuneix un repartiment de 
luxe 100x100 banyolí! 
Avui és l’aniversari de la Rosa i tota 
la família es reuneix per cele-
brar-lo. Vídua, jubilada i amb els 
fills ja grans i emparellats, la Rosa 
aprofita l’ocasió per comunicar-los 
què vol fer a partir de llavors. Es 
podria apuntar a la universitat o a 
un curset de pintura com fan les 
seves amigues, però ella té unes 
intencions molt diferents. I és que 
la Rosa, ben entrada la tercera 
edat, ha decidit tenir un fill.
Dia: Dijous 21 d’octubre
Hora: 20 h
Preu: 15 €
Lloc: Teatre Municipal
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22  Divendres
ESPECTACLE EMMARCAT 
EN LA fESTA MAJOR 2021
PRIMAVERA

L’espectacle de la Festa Major 2021, 
enguany reuneix un repartiment de 
luxe 100x100 banyolí! 
Dia: Divendres 22 d’octubre
Hora: 20 h
Preu: 15 €
Lloc: Teatre Municipal

23  Dissabte
TALLER fAMILIAR
MATInS VERDS: 
TAllER DE 
CAPGROSSOS

En Patufet? La Marieta? El Drac? En 
Blauet? A qui triaríeu? 
Veniu a gaudir d’aquesta divertida 
activitat!
Dia: Dissabte 23 d’octubre
Hora: 11 h
Lloc: Plaça Catalunya
Més informació i reserves: 
www.escolanaturabanyoles.org

RUTA GUIADA
lA RUTA DE lES 
PESQUERES

Les pesqueres són part indisso-
ciable del paisatge de l’estany de 
Banyoles. Coneixerem quan es 
van construir, per a què servien 
i reviurem anècdotes a l’interior 
d’algunes d’elles.
Dia: Dissabte 23 d’octubre
Hora: 11 h
Preu: Activitat gratuïta amb reserva 
prèvia
Punt de trobada: Oficina de Turisme
Edat: activitat recomanada a partir 
de 8 anys
Informació i reserves: Telèfon 972 
58 34 70 WhatsApp 690 853 395
turisme@ajbanyoles.org

ESPECTACLE EMMARCAT 
EN LA fESTA MAJOR 2021
AnDRòMInES

Cia. Samfaina de Colors. Una noia 
puja a les golfes de casa seva, 
redescobreix les seves joguines i 
torna a ser petita per un instant. 
El temps s’escola suaument. Sols 
un instant i ja som grans. Els vells 
tresors de quan érem petits són 
ara andròmines abandonades que 
reviuen i ens retornen al paradís de 

la infantesa.
Dia: Dissabte 23 d’octubre
Hora: 12 h
Preu: 5 € - 7 €
Lloc: Auditori de l’Ateneu 

VISITA COMENTADA 
RES A COMEnTAR

Visita comentada a l’antiga 
exposició amb la conservadora 
del museu Andrea Ferrer i l’artista 
Irena Visa en el marc de l’exposició 
RES A VEURE.   
Dia: Dissabte 23 d’octubre
Hora: 20 h
Lloc: Museu Arqueològic
Preu: gratuït. 
Durada: 1 hora
Informació i reserves: Museu 
Arqueològic de Banyoles, 972 
57 23 61; comunicaciomuseus@
ajbanyoles.org

ESPECTACLE EMMARCAT 
EN LA fESTA MAJOR 2021
PRIMAVERA

L’espectacle de la Festa Major 2021, 
enguany reuneix un repartiment de 
luxe 100x100 banyolí! 
Dia: Dissabte 23 d’octubre
Hora: 20 h
Preu: 15 €
Lloc: Teatre Municipal
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BANYOLES I PLA DE L’ESTANY

Av. dels Països Catalans, 45 • 17820 Banyoles
T 972 57 43 96 www.cebado.es

BONA FESTA MAJOR!



28 l’agendaoctubre

PROGRAMA D’ACTIVITATS

24  Diumenge
VISITA GUIADA
ROBATORI SACRílEG 
Al MOnESTIR DE 
BAnyOlES

11 de gener de 1980, de nit, en la 
foscor, quan tothom dorm, un dels 
tresors més preuats de Banyoles 
descansa tranquil•lament fins que 
desapareix... Seguirem la pista per 
descobrir qui i com va cometre 
aquest robatori sacríleg... Ens hi 
acompanyes? 
Dia: Diumenge 24 d’octubre
Hora: 19 h 
Edat: a partir de 10 anys
Lloc: Monestir de Sant Esteve.
Preu: GRATUÏT 
Més informació i reserves: Museu 
Arqueològic de Banyoles, comuni-
caciomuseus@ajbanyoles.org; Tel. 
972572361

ACTIVITAT fAMILIAR
DESCOBRIM El MÓn 
DE lES CIGOnyES 

Feu una passejada per descobrir la 
nova llacuna al costat de l’Estany, 

que és l’hàbitat de fauna molt di-
versa, especialment d’aus d’aigua-
moll com les cigonyes i esbrinareu 
com se n’ha fet la reintroducció.
Dia: Diumenge 24 d’octubre
Hora: 11 h
Punt de trobada: Estadi Miquel 
Coromina Morató (camp de futbol nou)
Informació i reserves: Telèfon 972 
58 34 70 WhatsApp 690 853 395
turisme@ajbanyoles.org

VISITA GUIADA
VISITA Al PARC 
nEOlíTIC DE lA 
DRAGA 

En la visita al parc, podrem entrar 
a dins les reconstruccions de les 
cabanes prehistòriques i descobri-
rem el dia a dia d’un grup de page-
sos i ramaders neolítics. D’aquesta 
manera esbrinarem què menjaven, 
què caçaven, què cultivaven, quins 
estris i eines utilitzaven, etc.
Dia: Diumenge 24 d’octubre
Hora: 11:30 h 
Lloc: Parc Neolític de la Draga
Preu: 4 euros; més grans de 65 
anys, 2,5 euros; menors de 6 anys, 
entrada gratuïta. 
Durada: 1,5 hora
Informació i reserves: Museu Ar-
queològic, 972 57 23 61; comunica-
ciomuseus@ajbanyoles.org

ESPECTACLE EMMARCAT 
EN LA fESTA MAJOR 2021
lES AVEnTURES DEl 
llEÓ VERGOnyÓS

Cia. El Pot Petit. Un dels grups 
més aclamats pel públic infantil, 
El Pot Petit, convida els més petits 
a viure les aventures del Lleó 
vergonyós. Un viatge ben divertit 
i amb titelles i música en directe, 
per descobrir les emocions de la 
mà d’un dels personatges més 
emblemàtics d’El Pot Petit, el LLeó
Dia: Diumenge 24 d’octubre
Hora: 12 h i 17 h
Preu: 5 €
Lloc: Auditori de l’Ateneu 

PORTES ObERTES
PESQUERA 
GIMfERRER

Dia: Diumenge 24 d’octubre
Hora: de les 11:00h a les 14:00h
Preu: Gratuït 
Punt de trobada: Pesquera 
Gimferrer 
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BANYOLES I PLA DE L’ESTANY

C/ Àngel Guimerà, 3
17820 Banyoles

Tel. 972 58 47 69 
info@vimleather.com
www.lovelyfur.com

BONA FESTA MAJOR!
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PROGRAMA D’ACTIVITATS

ESPECTACLE EMMARCAT 
EN LA fESTA MAJOR 2021
PRIMAVERA

L’espectacle de la Festa Major 2021, 
enguany reuneix un repartiment de 
luxe 100x100 banyolí! 
Dia: Diumenge 24 d’octubre
Hora: 19 h
Preu: 15 €
Lloc: Teatre Municipal

25  Dilluns
PORTES ObERTES
PESQUERA 
GIMfERRER

Dia: Dilluns 25 d’octubre
Hora: de les 11:00h a les 14:00h
Preu: Gratuït 
Punt de trobada: Pesquera Gim-
ferrer

ACTIVITAT DE DIbUIX
RES A DIBUIxAR
Activitat on es dibuixaran les anti-
gues peces del museu a partir del 
relat oral d’alguns dels protagonis-
tes de l’exposició. Taller familiar en 
el marc de l’exposició RES A VEURE 
per a nens i nenes de 6 a 14 anys.   

Dia: Dilluns 25 d’octubre 
Hora: 11:30 h
Lloc: Museu Arqueològic
Preu: gratuït. 
Durada: 1 hora
Informació i reserves: Museu 
Arqueològic de Banyoles, 972 
57 23 61; comunicaciomuseus@
ajbanyoles.org

ESPECTACLE EMMARCAT 
EN LA fESTA MAJOR 2021
PRIMAVERA

L’espectacle de la Festa Major 2021, 
enguany reuneix un repartiment de 
luxe 100x100 banyolí! 
Dia: Dilluns 25 d’octubre
Hora: 19 h
Preu: 15 €
Lloc: Teatre Municipal

28  Dijous
bIbLIONADONS
lES fORMIGUES 
TAMBÉ BAllEn 

A càrrec d’Ada Cusidó. 
Dia: Dijous 28 d’octubre
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca Comarcal

CURTMETRATGE DE fICCIÓ
I’M lInA

Lina es una nena siriana que 
acaba d’arribar. Pateix un trauma 
important, per alguns episodis de 
violència que ha patit en el seu 
viatje d’exili.
Després del curtmetratge hi haurà 
una xerrada – col•loqui amb la 
presència de membres del Centre 
Català d’Ajuda al Refugiat.
Dia: Dijous 28 d’octubre
Hora: 20 h
Lloc: Auditori de l’Ateneu / gratuït

29  Divendres
PRESENTACIÓ DE LLIbRE
MEMòRIES D’Un 
POBlE En TEMPS DE 
POSTGUERRA

Històries i anècdotes de Crespià 
de l’autor Pere Llorens i Ros. 
La presentació anirà a càrrec 
d’Ernest Costa, fotògraf i escriptor 
naturalista.
Dia: Divendres 29 d’octubre
Hora: 19.00 h
Lloc: restaurant La Trobada
(pl. 1 d’octubre de Crespià).
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BANYOLES I PLA DE L’ESTANY

C/ Born, 14 - Tel. 972 58 49 86 banyoles@vistaoptica.com 

De dilluns a divendres: 9:30-13:30h i 16:00-20:00h dissabte 10:00-13:30h

Vistaoptica us desitja 

molt bona festa major!!
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PROGRAMA D’ACTIVITATS

ESPECTACLE EMMARCAT 
EN LA fESTA MAJOR 2021
PRIMAVERA

L’espectacle de la Festa Major 2021, 
enguany reuneix un repartiment de 
luxe 100x100 banyolí! 
Dia: Divendres 29 d’octubre
Hora: 20 h
Preu: 15 €
Lloc: Teatre Municipal

30  Dissabte
ACTIVITAT fAMILIAR
AVUI fEM DE 
nEOlíTICS 
Visita a l’interior de les cabanes 
per tal d’endinsar-nos en la vida 
quotidiana dels homes i les dones 
del neolític.
Dia: Dissabte 30 d’octubre
Hora: 17:00 h

Edat: a partir de 3 anys acompa-
nyats d’un adult
Lloc: Parc Neolític de la Draga
Preu: 5 €/persona
Durada: 1,5 hora

Informació i reserves: Museu Ar-
queològic, 972 57 23 61; comunica-
ciomuseus@ajbanyoles.org

ACTIVITAT  DE bENESTAR 
I NATURA
CAMInADA 
MInfDUlnESS
Aquesta activitat té per objectiu 
desenvolupar l’atenció plena i a 
aprendre a entendre la vida d’una 
manera diferent, aprofitant el fan-
tàstic entorn natural de Banyoles 
com a bàlsam perquè puguis re 
connectar-se amb tu mateix/a a 
través de la natura.

Dia: Dissabte 30 d’octubre
Hora: 11 h
Lloc: Oficina de Turisme
Informació i reserves: Telèfon 972 
58 34 70 WhatsApp 690 853 395
turisme@ajbanyoles.org

VISITA TEATRALITzADA 
nIT D’ànIMES 2021: 
nO EREn BRUIxES, 
EREn DOnES
Dissabte 30 i diumenge 31 d’octu-
bre. Sessions a partir de les 7 de 
la tarda, sortida des del Pavelló 
Municipal. Visita teatralitzada de 
misteri pel voltant de l’església de 
Sant Vicenç de Camós
Inscripcions a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Camós a partir del 
dilluns 18 d’octubre.

BONA FESTA MAJOR!
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BANYOLES I PLA DE L’ESTANY

Troban’s a www.marisqueriagils.com
i segueix-nos al facebook Tel. 972 57 28 52

Si voleu sorprendre algú amb un dinar o un 
sopar fem vals regal (des de menús a carta)

CINEMA CICLE GAUDÍ
lES DUES nITS 
D’AhIR

Una nit d’estiu, Eric roba les cen-
dres de Pol, el seu amic recent-
ment mort. 
Dia: Dissabte 30 d’octubre
Hora: 20 h
Preu: 4,5 €
Lloc: Auditori de l’Ateneu

ESPECTACLE EMMARCAT 
EN LA fESTA MAJOR 2021
PRIMAVERA
L’espectacle de la Festa Major 2021, 
enguany reuneix un repartiment de 
luxe 100x100 banyolí! 
Dia: Dissabte 30 d’octubre
Hora: 20 h
Preu: 15 €
Lloc: Teatre Municipal

LA PORTA DEL MÓN 
COnCERT DE BABA 
flOw
La música com a eina per lluitar 
per la pau i per la justícia social. El 
banyolí Baba Flow canta, improvisa 
i rapeja des que és adolescent.

Dia: Dissabte 30 d’octubre
Hora: De 20 h a 22 h 
Lloc: La Porta del Món
C/ Josep Maria Bohigas, 26 - Ba-
nyoles 872 07 22 11

31  Diumenge
fIRA
fIRA DE lA RAMOnA
Dia: Diumenge 31 d’octubre
Hora: de 10:00h a 21:00h
Lloc: Passeig Darder (entre el 
pg. Mossèn Constans i el c/ de la 
Barca)

VISITA GUIADA 
RES A DIR
Visita guiada per l’edifici del 
museu amb Josep Tarrús i Josep 
Grabuleda en clau històrica. Acti-
vitat paral•lela a l’exposició RES A 
VEURE.   
Dia: Diumenge 31 d’octubre
Hora: 11:30 h
Lloc: Museu Arqueològic
Preu: gratuït. 
Durada: 1 hora

ESPECTACLE EMMARCAT 
EN LA fESTA MAJOR 2021
PRIMAVERA
Dia: Diumenge 31 d’octubre
Hora: 19 h / 15 €
Lloc: Teatre Municipal

VISITA TEATRALITzADA 
nIT D’ànIMES 2021: 
nO EREn BRUIxES, 
EREn DOnES
Diumenge 31 d’octubre. Sessions a 
partir de les 7 de la tarda, sortida 
des del Pavelló Municipal. Visita te-
atralitzada de misteri pel voltant de 
l’església de Sant Vicenç de Camós

MARISQUERIA

BONA FESTA MAJOR!
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EXPOSICIÓ DE  FOTOGRAFIA
AUTOR: CARLES AVILÉS

“KOAN: RETRAT I 
PROPORCIÓ ÀURIA”
LLOC: 
CASTELL DE PALOL DE REVARDIT
FINS AL 31 D’OCTUBRE
HORARIS: dissabtes de 10 a 14 h i 
de 18 a 20 h
                 diumenges de 10 a 14 h

EXPOSICIÓ

ROSAVICTÒRIA
HUMANS RETRATS I POSATS DE MODEL VIU
22 al 30 d’octubre del 2021
Divendres 22: de 6 a 8 Dies 23, 24, 25 i 30: 
d’11 a 1 i de 5 a 8 Dies 26, 27, 28 i 29: de 5 a 8
Taller Joan de Palau Plaça Major, 16. Banyoles

RES 
A VEUREDEL 2 D’OCTUBRE 

AL 28 DE NOVEMBRE
MUSEU ARQUEOLÒGIC

Una col•lecció de records 
arqueològics

Arran de l’imminent tancament per reformes del Museu Arqueològic, 
l’artista Irena Visa proposa un homenatge a partir de les peces que 
han format part de la seva col•lecció. Les vitrines són buides, però les 
peces hi són presents a través del relat oral de diferents testimonis 
vinculats al museu. Aquesta intervenció artística es complementarà 
amb activitats paral•leles. 
Inauguració: dissabte 2 d’octubre a les 17 h

EXP
OSI

CIO
NS
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JORDI SABATER PI. 
L’ART DE LA CIÈNCIA.

DEL 2 D’OCTUBRE AL 31 DE DESEMBRE
MUSEU DARDER 

Jordi Sabater Pi (Barcelona, 2 d’agost de 1922 - 5 d’agost de 2009), serà recordat 
per la troballa del Floquet de Neu, el goril•la albí que va viure gairebé 40 anys al 
zoo de Barcelona. Però Sabater Pi és molt més que el descobridor d’un animal 
“mediàtic”. Sabater Pi va ser un científic reconegut internacionalment pels seus 
descobriments sobre les eines dels ximpanzés, sobre la cultura de tribus com la 
dels Fang, per haver treballat amb Diane Fossey... però el que més ens interessa 
de la seva faceta científica és la seva capacitat d’observació, que ell considerava 
la base del coneixement.
En aquesta exposició volem descobrir el Sabater artista, dibuixant, fotògraf, ob-
servador del detall; Jordi Sabater apuntava en les seves llibretes, de manera 
incansable, apunts anatòmics, mesures, colors, retrats, tatuatges, expressions.
Farem un repàs del que ha significat el dibuix científic, una eina imprescindible 
d’observació i d’anàlisi, que mai podrà ser superada en l’obtenció de coneixe-
ment, i que cal, més que mai, tornar a recuperar com a disciplina de formació 
dels nostres futurs científics.

35 l’agendaagost

EXP
OSI

CIO
NS
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EXP
OSI

CIO
NS

EXPLOTACIONS:
Celler Baronia de Vilademuls – Vi
Dolça Abella – Mel
Granja Mas Colomer – Làctics
Nous Can Llavanera – Nous

RESTAURANTS:
Restaurant Can Xabanet de Banyoles
Restuarant Can Roca d’Esponellà
Bar-restaurant La Brasa de Fontcoberta
Bar-restaurant La Trobada de Crespià
Restaurant La Barretina d’Orfes
Fleca d’Esponellà (degustació)

ALLOTJAMENTS:
Càmping Esponellà
Casa rural Can Xargay, Rural & Wellness (Porqueres)
Casa Rural El Solei (Porqueres)
Casa rural La Cabanya, Rural & Wellness (Porqueres)
Casa rural Mas Tulsà (Palol de Revardit)
Hotel Rural La Sala de Camós

Més informació i reserves: www.benvingutsapages.cat

Benvinguts a pagès
El 2 i 3 d’octubre us esperem en el cap de 
setmana de portes obertes a les explotacions 
de la comarca. Descobriu d’on venen els 
productes que arriben a la vostra taula!

Exposició de treballs rea-
litzats en llapis de l’artista 
banyolí Jordi Grabolosa 
que sorprèn la diversitat de 
tècniques i temàtiques que 
composen la mostra.
Jordi Grabolosa s’ha espe-
cialitzat en dibuixar i pintar 
amb llapissos de colors, 
però també aerografia, 
acrílics, etc.
Grabolosa és autodidacte, 
però en constant formació 
per millorar la tècnica.

LLOC: SALA D’ACTES DE 
L’AJUNTAMENT

L’ART DEL LLAPIS
AUTOR: Jordi Grabolosa
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ARQUITECTES 
I CIUTATFINS 04 D’OCTUBRE DE 2021

PASSATGE DE MOBLES TARRADAS
Del pla urbanístic de 1936 a la Banyoles olímpica

Exposició de: FRANCESC DARANAS
Inauguració: Divendres 22 d’octubre 
(per festes de Sant Martirià)
Hora: 20h
Dates: Del 22 d’octure al 22 de novembre
Lloc: “SHOW ROOM” ART EN BRUT GALLERY 
Adreça: Francesc Macià, 3-5. Baixos (Vila 
Olímpica) 

Pol. Ind. Pont Xetmar. C.P.3 
17844 Cornellà del Terri

MIQUEL I MARC TABERNER

T.   972 59 45 87
M.  info@larcplanxa.com
W.  www.larcplanxa.com

C/ Porta Turers, 3 - Banyoles 
Tel. 622 755 099

Detergents Ecosostenibles
Productes de neteja de la llar:

Frega terres, suavitzants, renta 
plats i vitro, detergents per la 

roba, neteja vidres, blanquejadors, 
desengrasants...

“ÀNIMES FRAGMENTADES”
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Sant 
Martirià 
2021

Cairu
ts
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AVANÇ DE 
PROGRAMACIÓ 
Festa Major de 
Sant Martirià 2021
La programació pot estar subjecte 
a canvis i/o modificacions, d’acord 
amb la normativa per a la prevenció 
de la Covid-19. És per això que en 
aquest avanç de la programació 
no s’han inclòs alguns horaris, 
dates de retirada d’entrades i altres 
informacions relatives a la festa.
La programació s’actualitzarà a partir 
del 7 d’octubre a la pàgina web www.
festesbanyoles.cat. El mateix dia 
s’iniciarà la venda o reserva prèvia 
d’entrades per als espectacles. 
Consulteu tota la informació a www.
festesbanyoles.cat, a les xarxes 
socials de l’Ajuntament de Banyoles, 
de Festes Banyoles i de les entitats 
organitzadores.

Dissabte, 9 d’octubre

Ajuntament de Banyoles. 
ARRIBADA DEL DRAC DE 
BANYOLES i PRIMER TRUC

Diumenge, 17 d’octubre

A les 12 del migdia. Teatre 
Municipal. PREGÓ DE SANT 
MARTIRIÀ a càrrec de la 
família Alsius. El pregó es 
traduirà simultàniament en 
llengua de signes.

Dijous, 21 d’octubre

A les 8 del vespre. 
Teatre Municipal de 
Banyoles. COMÈDIA/
TEATRE INDEPENDENT. 
PRIMAVERA

Divendres, 22 d’octubre

Ajuntament de Banyoles. 
SEGON TRUC
Les TABALERES, la 
PREGONERA i els 
DRAGONETS seran els 
encarregats de despertar 
el DRAC, els GEGANTS, 

els CAPGROSSOS i els 
CAVALLETS per demanar-
los que comenci la Festa 
Major de Banyoles!

A les 8 del vespre. Plaça 
Major. TRONADA.

A les 8 del vespre. Teatre 
Municipal de Banyoles. 
COMÈDIA/TEATRE 
INDEPENDENT.
PRIMAVERA

A 2/4 de 9 del vespre. Plaça 
Major. BALL DEL DRAC i 
BALL DE PASSADA

Vespre i nit. Recinte de 
Barraques. CONCERTS: 
Pregó a càrrec de l’AULA DE 
TEATRE THE TYETS
CALA VENTO

Dissabte, 23 d’octubre

A les 7 del matí. Itinerant. 
DIANES

 A les 8 del matí. Plaça del 
Teatre. ESMORZAR DE 
CAMPIONES

A les 10 del matí. Plaça del 
Teatre. MATINS VERDS: 
TALLER DE CONSTRUCCIÓ 
DE CAPGROSSOS

A les 11 del matí. Monestir 
de Sant Esteve. OFICI 
SOLEMNE DE LA FESTA DE 
SANT MARTIRIÀ

A les 11 i 2/4 d’1 del migdia. 
Recinte de Barraques. 
CONCERT FAMILIAR EL 
POT PETIT Preu: 3€

A 2/4 de 12 del migdia. 
Plaça Major. SARDANES
Audició especialment 

dedicada a compositors 
banyolins Intèrprets: Cobla 
Selvatana

A les 12 del migdia. Auditori 
de l’Ateneu de Banyoles. 
ACTIVITAT FAMILIAR 
ANDRÒMINES, Cia. 
Samfaina de Colors

A 2/4 d’1 del migdia. Local 
del Foment (c. Abeurador, 
10).
PRESENTACIÓ DEL 
LLIBRE “CINQUANTA 
CONCERTS” de JOAN 
PARNAU i del doble CD “50 
ANYS DE MÚSICA PER A 
COBLA – PREMIS CERET 
BANYOLES”, editat pel 
Foment de Banyoles, amb la 
interpretació de la cobla LA 
PRINCIPAL DE LA BISBAL

A 2/4 de 2 del migdia. Plaça 
del Teatre. DINAR POPULAR 
DE FESTA MAJOR a càrrec 
del Centre Excursionista de 
Banyoles.

A les 6 de la tarda. Pavelló 
de la Draga. COMPETÈNCIA 
D’ORQUESTRES Activitat 
amb aforament limitat i 
retirada d’entrada prèvia
Extraordinari concert 
de festa major, amb una 
primera part alternant-se 
les orquestres i una segona 
part en la que actuaran 
conjuntament La Principal 
de la Bisbal, dirigida per 
Francesc Cassú Selvatana, 
dirigida per Santi Escura

A partir de les 5 de la 
tarda. LA FARÀNDULA 
DE BANYOLES Plaça 
Major, plaça de les Rodes 
i la Muralla. Activitat amb 
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retirada prèvia d’entrades o 
reserva prèvia recomanada 
als bars de la plaça Major i 
plaça de les Rodes. Mostra 
de la imatgeria i la cultura 
popular de Banyoles: Les 
Tabaleres. Colla de Gegants 
i Capgrossos de Banyoles, 
la MARIA i en MARTIRIÀ, en 
DARDER, els capgrossos i 
els grallers.
Comparsa dels cavallets: els 
CAIRUTS i els RODONS
El DRAC de Banyoles 
amb els sis DRAGONETS, 
en SENY, la RAUXA, la 
RUDULETA, en MER, en 
MORGAT i la JANA i la 
banda de batucada.
Colla Castellera Esperxats 
de l’Estany. Acompanyats 
per la cobla Bisbal Jove, la 
cobla Contemporània i la 
cobla Principal de Banyoles.

A les 8 del vespre. 
Teatre Municipal de 
Banyoles. COMÈDIA/
TEATRE INDEPENDENT. 
PRIMAVERA

Al vespre i a la nit. Recinte 
de Barraques. CONCERTS: 
CARMEN 113
JUANTXO SKALARI

Diumenge, 24 d’octubre

De les 11 a les 2 del migdia. 
PORTES OBERTES A LA 
PESQUERA GIMFERRER

A 2/4 de 12 del migdia. 
Plaça Major. CONCURS DE 
COLLES SARDANISTES 
amb la COBLA
CIUTAT DE GIRONA

Al matí. Recinte de 
Barraques. CONCERT 

FAMILIAR: LA DONA DEL 
SAC

A 2/4 d’1 del migdia. 
Plaça dels Turers. VERMUT 
JAZZ amb TXEMA RIERA 
QUARTET.

A les 12 del migdia. Auditori 
de l’Ateneu de Banyoles. 
ESPECTACLE FAMILIAR
LES AVENTURES DEL LLEÓ 
VERGONYÓS, Cia. EL POT 
PETIT
A les 4 de la tarda. Casal 
Cívic. CONCERT COBLA LA 
SELVATANA
Selecció de sardanes i 
música per a cobla.
! A les 5 de la tarda. Plaça 
Major. COMPETÈNCIA 
DE COBLES Activitat amb 
aforament limitat
    
A les 5 de la tarda. Auditori 
de l’Ateneu de Banyoles. 
ESPECTACLE FAMILIAR 
LES AVENTURES DEL LLEÓ 
VERGONYÓS, Cia. EL POT 
PETIT

A les 7 del vespre. 
Teatre Municipal de 
Banyoles. COMÈDIA/
TEATRE INDEPENDENT. 
PRIMAVERA

Al vespre i a la nit. Recinte 
de Barraques. CONCERTS: 
SEY SISTERS
MARUJA LIMÓN

Dilluns, 25 d’octubre

De 10 del matí a 1 del 
migdia. La Muralla. TOMATA 
I XOCOLATA, un matí de 
jocs en família L’espai de 
la muralla es convertirà 
de nou en el pati de jocs 

que qualsevol família 
desitja, amb espais de joc 
lliure, tallers, activitats i 
espectacles per a totes 
les edats. Tot plegat, ben 
acompanyat d’un bon pa 
amb tomata i xocolata.

De les 11 a les 2 del migdia. 
PORTES OBERTES A LA 
PESQUERA GIMFERRER
A 2/4 de 12 del migdia. 
Pavelló de la Draga. 
CONCERT: FESTA DE LA 
MÚSICA PER A COBLA
Cobla La Principal de la 
Bisbal, dirigida per Francesc 
Cassú Cobla Selvatana, 
dirigida per Santi Escura

A les 5 de la tarda. Plaça 
Major. SARDANES COBLA 
CIUTAT DE GIRONA
LA PRINCIPAL DE LA 
BISBAL
LA SELVATANA
Programa especial amb 
motiu de celebrar la 50a 
edició del concert Cobla 
Ciutat de Girona
Sardana de comiat 
interpretada conjuntament: 
La festa de Sant Martirià, de 
Conrad Saló. 

A les 7 del vespre. Teatre 
Municipal de Banyoles. 
COMÈDIA/TEATRE 
INDEPENDENT. PRIMAVERA

A 2/4 d 8 del vespre. Parc 
de la Draga (darrere del 
pavelló). BALL DEL DRAC, 
L’ÚLTIM TRUC

A les 8 del vespre. Parc 
de la Draga (darrere del 
pavelló). CASTELL DE FOCS 
ARTIFICIALS a càrrec de 
Pirotècnia Tomàs
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Fem aquesta aposta a dins del nostre pla d’innovació i apropament a les neces-
sitats energètiques del territori, com ara va ser la posada en marxa el passat mes 
de febrer de la línia de foment de l’autoconsum fotovoltaic, Agrienergia Solar.

La nova activitat, Agrienergia Gas, recull la necessitat detectada a l’entorn més 
proper d’una comercialitzadora de gas local, més propera i sensible amb la ne-
cessitat de fer la transició energètica més eficient al nostre territori. Un canvi de 
model que, ara com ara, necessita el suport del gas fins a l’arribada d’altres tec-
nologies de suport realment eficients en termes tècnics i econòmics.

Agrienergia Gas és conscient de la necessitat de fer aquest canvi de model, i per 
això incorporem aquesta nova oferta energètica, amb la idea de vendre gas reno-
vable a partir d’hidrogen verd o biogàs com més aviat possible.

Així doncs, a partir de l’1 d’octubre de 2021 es podrà contractar el subministra-
ment de gas per a les nostres llars, negocis o empreses amb Agrienergia Gas, amb 
la confiança del tracte proper, la professionalitat, la proximitat i la facilitat d’inter-
locució que posem a la vostra disposició.

I amb l’atractiu de gaudir dels preus més competitius i de la nostra oferta de llan-
çament:

Als primers 200 clients de gas, Agrienergia els hi regalarà el 25% del cost de la llum, 
si són clients nostres d’electricitat, per tota la llum 100% renovable consumida des 
del mes de la contractació del gas fins al 31 de desembre de 2021.

Creiem, és una bona notícia, doncs, pel territori, amb l’entrada d’Agrienergia Gas 
com a empresa local, propera, responsable i conscienciada amb el medi ambient, 
però, també i sobretot, amb les persones.

Podeu participar en aquesta promoció i contractar aquest nou servei accedint a 
www.agrienergiagas.com 

Agrienergia Gas: Per fi una 
empresa de Banyoles et 
porta el gas
A partir de l’1 d’octubre d’aquest any, posem en marxa Agrienergia 
Gas, nova línia de treball d’Agrienergia, que amplia la nostra oferta 
energètica amb la venda de gas natural a particulars, autònoms i 
empreses.

ENERGIA VERDA
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El patró de Banyoles és Sant Martirià. Era 
un bisbe florentí, màrtir. Fa un miler d’anys 
que el seu cos va ser traslladat a Banyoles. 
La tradició llegendària relaciona la vinguda 
de les reliquies i l’estany. Els monjos bene-
dictins del monestir de Sant Esteve foren 
els dipositaris d’aquestes relíquies i els que 
promogueren el seu culte i la devoció dels 
banyolins.

Inicialment la festa litúrgica de Sant 
Martirià s’establí el dia 24 de novembre. La 

celebració que es feia estrictament religiosa, 
tenia el màxim de solemnitat. La vigília les 
relíquies del sant es portaven en processó al 
Puig de Sant Martirià on hi havia una capella 
al lloc on la tradició situa l’arribada del cos 
del sant quan fou traslladat a Banyoles. A 
la nit si quedaven fent guardia d’honor un 
monjo benedictí, un beneficiat, un regidor 
de la vila un paborda i un obrer. L’endemà 
després de celebrar-se dues misses solem-
nes, les relíquies tornaven altre vegada, 

L'orígen de les festes 
de Sant Martirià
Per Rafel Angelats (Fragment del llibre Banyoles i la sardana)

Durant molts anys les atraccions de la Festa Major de Sant Martirià varen estar instal·lades a la Plaça de les 
Rodes. A la placa de les Rodes hi cabia tot, fins i tot el circ, “caballitos”, la barca , els autos de xoc, el tren 
de la bruixa, les parades de tir i per arrodonir-ho el teatre Rex Condal i les tómboles. 1957. Foto J M Mateu.
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portades en processó, al monestir, fent una 
parada a l’església de Santa Maria. Aviat el 
poble, sense necessitat de cap document 
eclesiastic que ho disposes, el va adoptar 
com a patró i va posar-se sota la seva pro-
tecció. L’any 1368 el rei Pere el Ceremoniós 
concedia a Banyoles amb real privilegi la 
celebració d’una fira els dies 21 al 24 de 
novembre.

Aquesta fira va assolir tanta importàn-
cia que els banyolins atabalats pel tragí 
comercial i mercantil, amb prou feina si els 
quedava temps per recordar-se de Sant 
Martirià i de la seva festa i no podien assis-
tir a les celebracions litúrgiques. En vista 
d’això es va demanar el trasllat de la festa 
al mes anterior. D’aquesta manera el dia 24 
d’octubre Banyoles el dedicaria totalment a 
la veneració del sant i pel novembre podia 
deixar-se absorbir per la fira.

El canvi de data de la festivitat de Sant 
Martirià. i de la seva celebració, es realitzar 
per un decret del bisbe de Girona Arèvalo 
de Zuazo de l’any 1599. La celebració reli-
giosa tornà a fer-se amb tota solemnitat 
i esplendor, lliure de l’atrafegament firal.

El 1975 es va deixar 
de fer la processó 
que portava pels 
carrers l’arqueta amb 
les relíquies de Sant 
Martirià. Processó 
de l’any 1973. Foto 
Josep M Mateu.

Els gegants, els capgrossos i els cavallins solien sortir 
de la Casa de la Vila (abans de l’any 1928 era a l’edifici 
de la Pia Almoina) i anaven  fins a l’església del monestir. 
Era norma que anessin acompanyats d’orquestres de 
prestigi (com Los Juncans el 1913).
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Sempre que Neix una idea, la major part de 
les vegades ningú li dóna suport, però si el 
“inventor” en la seva soledat és perseverant 
i aconsegueix explotar l’olla a pressió, tot 
són afalacs per veure si es pot “esgarra-
par alguna cosa”.  El protagonisme és una 
“qualitat” innata en l’ésser humà , per tal 
de aconseguir- lo es menteix, s’altera i es 
tergiversa la veritat amb l’única finalitat de 
posar-se la medalla.

En la meva humil investigació, tot lle-
gint milers de paraules sobre l’origen dels 
gegants i capgrossos vaig quedar estorada 
en que la majoria coincideix en que els  seus 
orígens son “ nacionals”,  a partir del Corpus 
Christi , festes religioses i populars a partir 
del segle XIII -XIV.

No obstant des de l’Índia a Oceania, a 
l’Àfrica com a les Ameriques ja existeixen 
antecedents de rituals festius mil•lenaris 
molt a la contra del  que els europeus pre-
sumeixen d’haver-ho exportat a partir 
de la invasió, massacre, expropiació 
i aniquilació de les seves terres, cos-
tums i tradicions.

Sempre clar, amb l’incondicional 
suport de la santa mare església sota 
la bandera de civilitzar els salvat-
ges  introduint  poètiques paraules 
com: colonitzar, instruir, formar, aju-
dar quan l’ajuda la necessitaven ells 
perquè mentre els bàrbars i “garrulos 
“ europeus menjaven arrels i pastu-
raven com les cabres, els sofisticats 
nadius amb les seves tradicions i els 
seus deus com Shalako de les tribus 
Hopis i Zuñi situades en lo que avui 
es l´estat de nuevo mexico, la mas-
carada dels Makishi en el territori de 
l´actual Zambia  o la representació 
de Barong Landung en la illa de Bali, 
Inques, Asteques i mil pobles més 
construïen els seus palaus plens d’or 

amb projectes d’enginyeria dignes d’unes 
ments tan desenvolupades que encara avui 
no s’han pogut superar.

Senyors, una mica de serietat, menys 
protagonisme  i més fidelitat a la veritat, 
la historia és una cosa molt seria i no una 
sèrie de “culebrons” que tothom distorsiona 
sempre escombrant cap a casa .

Si que es veritat que sembla que entre 
el segle Xl i el Xll uns “avispats” holandesos 
amb gran sentit del humor varen  idear una 
sèrie de ninots grotescos que representaven 
al poble i que en les festes populars balla-
ven tot voltant d’altres ninots més realistes 
que simbolitzaven la reialesa així ells, els 
capgrossos es podien desfogar mofant-
se del poder i de l’opressió que sofrien en 
aquells temps.

Total, l’home a través de tots els 
temps ha demostrat que ama-

gant-se amb un uniforme seri-
ós no aconseguirà eliminar el 
berruga que porta dins.

Tots soms una mica berru-
gues, grotescos, i satírics i no 
fa cap falta que ho vulguem 
dissimular mirem-nos al espill 
i siguem sincers.

Senyors… bones tardes
Clara Senseembuts

Els berrugues
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Bona Festa Major!

FESTES DE SANT 
MARTIRIÀ 2021
MENÚS ESPECIALS

Divendres 22 Sopar de Colles
Dissabte 23 Sopar de Festa Major

Reserves 972 582 825 info@restaurantlacarpa.com
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- Quan vau començar el projecte?
Marc & Laia va néixer al Nadal de fa quatre anys, quan 
ens vam conèixer per posar música als Pastorets de 
Porqueres. A partir de llavors vam decidir emprendre 
aquest projecte i començar a fer música plegats.
- Com heu arribat fins aquí?
Han sigut uns anys molt enriquidors on hem pogut 
recórrer tot d’espais diversos de les comarques 
gironines, compartint la nostra música.
- Què podem trobar en aquest EP?
Catànies és el títol d’aquest EP que va veure la llum 
el dimecres 29 de setembre. En ell hi trobareu sis 
cançons que en un moment o altre ens han marcat 
aquest camí i que hem volgut deixar immortalitzades 
amb el nostre estil.
- Què espereu que us depari el futur?
Volem que aquest EP sigui un punt de partida per 
seguir creixent i de ben segur que en un futur ens 
portarà coses boniques.

MARC & LAIAARTS ESCÈNIQUES DEL PLA DE L’ESTANY

C/ Barcelona 25 • 17820 Banyoles
Tel. 972 584 459 Mòbil 640 507 408

grupamr7@gmail.com

BONA FESTA MAJOR!
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Escola 
de Ballet 

Carrer de la Barca, 17 - baixos • 17820 Banyoles • Tel. 972 572 541 / 636 665 490

47 anys de ballet a Banyoles

Concepció Gratacós
CLASSES DE CONTEMPORÀNI PER PIERRE THOMAZO

BONA FESTA MAJOR!



50 l’agendaoctubre

lA REBOTIGA DEl MOBlE 
BOTIGA DE SEGONA MÀ, ANTIGUITATS I VINTAGE C/
Badalona, 37 • 17820 Banyoles  
Mòb: 646 292 566 Fix 972 10 63 97

Moda íntima muralla
C/ Muralla, 20 
Tel.972 576 367      

Plaça dels Turers, 16 - 17820 Banyoles
Tel. 972 283 330 / / 619 711 878

info@esteticarisma.com

ARISMA
By Lídia Ferrer

BONA FESTA MAJOR!

 4t Aniversari
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Plaça Perpinyà, 5 entr. 1a • Banyoles • Tel. 972 57 36 17

» Biotractaments
» Recollits 
» Manicura i pedicura
» Talls i canvis d’imatge
» Colors
» Permanent i allissat

BONA FESTA MAJOR!
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IOGA • MASSATGES
NATUROPATIA • MEDICINA XINESA

Tai txi - Meditació - Pilates

jORDI PUIGDEVAll
Craneosacral biodinàmica

Quiromassatge

Massatge Thai

Reflexologia podal

C/Sta Maria 3 1er B - Banyoles 
606 040 235

SALUT I BENESTAR

“l’Acupuntura no es centra 
només en el dolor i la malaltia. 

Empleada en tota la seva 
amplitud esdevé una eina 
d’autoconeixement que et 

permet connectar amb el més 
profund del teu èsser.”

Telèfon: 662571727
www.eracupuntura.cat

Consultes a Besalú, Banyoles 
i Creixell
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Plaça dels Turers, 12 - Banyoles  Tel. 972 57 48 68  / 622 643 101

BONA FESTA MAJOR!
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Pg. Mossén Constans, 
259 - Banyoles

Tel. 972 57 35 02 / 661 77 05 52

Elaboració pròpia
Carns de qualitat

Fem safates 
de formatges 

i embotits 

ToT Bo

BONA FESTA MAJOR!

Jaume Fàbrega

TORTADA DE 
BAnyOlES
INGREDIENTS

½ kg d’ametlles 
crues pelades
½ kg de sucre
5 clares d’ou
10 ous
300 g de farina
1 pela llimona ratllada
canyella en pols
aigua

EL·LABORACIÓ

Passeu l’ametlla per la trituradora, fent que quedi una mica granulosa. 
Barregeu-la amb el sucre i passeu-la de nou per la màquina, humitegeu-ho 
amb una mica d’aigua, a fi d’elaborar un massapà. Barregeu-ho amb les 
clares d’ou i poseu-ho al costat del foc per escalfar-ho una mica. Un cop 
aquesta barreja sigui tèbia, afegiu-hi els ous i barregeu-ho tot junt per 
aconseguir una massa esponjosa.
Tot seguit, afegiu a la massa la pela de llimona ratllada, la canyella i la 
farina.
Un cop barrejat tot, tireu-ho en motlles rodonsprèviament greixats i enfari-
nats, sense acabar d’arribar a les vores.
Poseu-ho al forn a 160º, més o menys. Ha de quedar d’un color daurat 
fosc. Serviu-ho empolsat amb sucre de llustre o glacé.

NOTES
Tradicionalment per aquestes tortades s’utilitza un motlle en forma de 
tortell amb alvèols o un motlle de tortada.
Les versions més fines no porten farina o la substitueixen per midó.
La tortada es guarda més d’un dia.

La recepta dolça
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NOTES INfORMATIVES

Tel. 972 57 31 56 / 627 41 63 61 
C/ Hospital, 3 (costat plaça Major) BANYOLES

• Lampisteria 

•  Calefacció 

•  Aire condicionat 

•  Descalcificadors 

•  Fred comercial 

•  Il·luminació

•  Revisions i manteniment 
    de calderes

 INSTAL·LACIONS   

REPARACIÓ • REFORMA • NOVA 
INSTAL·LACIÓ • SERVEI TÈCNIC PROPI

BONA FESTA MAJOR!
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  CUlTURA

La família de l’actor Enric Tubert cedeix el seu fons 
documental a l’Ajuntament Actor i director amateur va estar molt 
vinculat al món del teatre banyolí. El nou fons inclou documents d’entre els anys 1953 
i 2009 amb més de 800 fotografies, programes i cartells del món teatral banyolí.

Enric Tubert (Banyoles 1933-2009) va ser un banyolí molt relacionat amb el món del teatre 
banyolí. Va ser actor i director de teatre i un dels principals protagonistes dels Pastorets 
de Banyoles i de La Passió. A més, va ser director de la secció de teatre i playback del 
Casal de la Gent Gran de Banyoles. També va ser un dels iniciadors del cinema amateur 
banyolí i va col·laborar amb la parròquia de Sant Maria dels Turers, amb els pessebristes 
i amb la revista local Horizontes.

Grup d’actors 
dels Pastorets 
de Banyoles, 
Enric Tubert 
es troba al 
centre de la 
imatge. Autor 
desconegut 
(Nadal de l’any 
1952). Arxiu 
Comarcal, fons 
Enric Tubert.

@Costa_Perruquer
Atenem amb cita prèvia!
Telèfon: +34 972 570 461 
WhatsApp i Telegram: +34 609 386 651
C/ Santa Maria, 27 - 17820 #banyoles www.costaperruquer.com

NOTES INfORMATIVES
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BONA FESTA MAJOR!
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  SOCIETAT 

Inauguració de la seu del Manípul 
de Manaies de Banyoles
El proper 17 d’octubre de 2021 a les 5 de la 
tarda el president honorífic del Manípul de 
Manaies de Banyoles el Sr. Joaquim Duran 
i Ametller inaugurarà el local social de l’en-
titat a l’església de la Sagrada Família de les 
Rodes i els locals del carrer Vallespirans. 
Una vegada feta la inauguració i fins a les 7 
de la tarda es podran visitar les instal·lacions 
del Manípul de Manaies de Banyoles.

  CUlTURA

El Museu Arqueològic de Banyoles 
trasllada la col·lecció permanent 
per la reforma
El trasllat és previ a l’inici de les obres de reforma 
de l’equipament amb la previsió que els treballs 
es completin per la primavera del 2023. El des-
muntatge de l’exposició permanent és el pas 
previ a l’execució de la proposta elaborada per 
l’equip Birulés, Cabré, Romans, Arquitectes que 
van dissenyar el projecte bàsic i executiu per 
a la reforma i ampliació del museu. En aquest 
impàs però, l’artista banyolina Irene Visa farà una 
intervenció artística que portarà com a títol Res 
a Veure. Una col·lecció de records arqueològics i 
que pretén ser un homenatge a les peces que han 
format part de la col·lecció. Aquesta intervenció 
es podrà visitar a partir del 2 d’octubre.

NOTES INfORMATIVES

Venda i reparació de: TV, Dvd, 
Videos, Equips de Múscia i Petits 

electrodomèstics

Passeig de la Indústria, 56 Banyoles Tel. 972 57 56 64

BONA FESTA MAJOR!
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SUBSTITUCIÓ DE VIDRES
REPARACIÓ DE PLÀSTICS I FIBRES
TRACTAMENT PREMIUM DE FARS
DISPOSICIÓ DE COTXE DE CORTESIA

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS
ENS ADAPTEM A TOTES LES TEVES NECESSITATS
INCLÒS SERVEI DE NETEJA DE VEHICLE EN TOTES 
LES REPARACIONS

PLANXA I PINTURA

Col·laboració amb totes les companyies asseguradores LLEI 50/1980. lLliure elecció de taller 
per la reparació d’un vehicle en cas de sinistre. Reparació de tot tipus de vehicles (camions, 
furgonetes, motos...)
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Estava tan ben acostumada que acom-
panyessis amb l’orgue els meus cants a la 
missa de 12 a l’església de Santa Maria...!  
Com t’he trobat a faltar des del confinament, 
ja fa més d’un any i mig. Els primers acords 
que tocaves a l’orgue, em donaven el to 
precís. Ara, de vegades encara em sembla 
que els haig de sentir, abans de començar 
a cantar. I sento la meva veu, sola, sense el 
coixí ni la solemnitat de la música que tan 
acuradament interpretaves controlant tots 
els registres, teclats i pedaler.
Com t’hi esplaiaves al final de la missa,  fent 
ressonar tota la nau. Devies fer sortir les 
aranyes que, durant la setmana, maldaven 
per teixir un jaç, dins d’algun tub, amb la 
seva teranyina. 
I per Pasqua, amb la gran tronada, el registre 
de la trompeta real anava de bòlid. L’espetec 
final es devia sentir des de la Plaça.

Com admiraves el nou orgue de Montserrat! 
Me’n parlaves alguna vegada, des que es va 
inaugurar ja fa més de deu anys. Envejaves 
els seus més de quatre mil tubs. Però tu, 
amb els més de mil del de Santa Maria, feies 
totes les delícies. 
I ens vares dir adéu el dia de la Mare de 
Déu, festivitat de Santa Maria, justament. 
Any rere any, per aquesta diada, des de 
dalt del cor, al teu costat, la coral Veus de 
l’Estany cantava els cants de l’ofici amb 
devoció. L’última vegada, ara ha fet dos anys, 
vàrem quedar que seria la darrera vegada 
que cantaríem des del cor. Tu pujaves i bai-
xaves lleuger les escales que hi conduïen. Jo, 
en canvi, hi pujava amb penes i treballs i tot 
i que diuen que per baixar, tots els sants hi 
ajuden, no les tenia pas totes. I va ser així. 
Aquest any no hi has pujat ni tu ni nosaltres. 
Tu, has pujat molt més amunt.

Com et trobarem a faltar, Pere !
I ho dic en futur. 

Però ja et trobem a faltar, ara.
I com t’hem trobat a faltar, darrerament. 

PERE fRIGOLÉ
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Com cada any doncs, aquest darrer diu-
menge 15 d’agost, la coral va acompanyar 
els cants de l’ofici solemne de les 12. Al matí 
vàrem saber que havies passat mala nit i 
que estaves molt fràgil i et vàrem tenir molt 
present. Vàrem cantar amb més emotivitat 
que mai.
I ens és tan fàcil recordar la teva bonhomia 
i generositat...
... quan no ens costava gens posar-nos 
d’acord per interpretar, plegats, els cants 
de la missa internacional de Roses, tantes 
vegades... 
... quan et vèiem tan previsor, com sempre, 
i que portaves unes quantes agulles d’es-
tendre roba per fermar la partitura al faristol 
del teclat per evitar que un bufarut de vent 
no les fes voleiar per enlaire...
... o quan ens acompanyaves, amb les teves 
ganes immenses de col•laborar, els cants 
conjunts a les Trobades de Cantaires del 
Pla de l’Estany...
... quan des del presbiteri, al Monestir, acom-
panyaves amb el teu teclat els nostres cants 
a l’ofici de Sant Martirià. En una petita treva 
en plena pandèmia, l’octubre passat va ser 
la darrera vegada que vàrem coincidir i, amb 
tu, vàrem cantar els Goigs. Com en serà 
de diferent aquest Sant Martirià, sense tu ! 
I t’ho he dit: et trobarem a faltar. I molt !

D’aquí dos anys, la coral Veus de l’Estany 
celebrarà el 50 aniversari del seu naixement.
I tu, ets als seus orígens. 
Poc després del silenci sobtat de la Polifò-
nica, vares començar a aplegar cantaires i 
altra gent amb ganes de cantar. I al cap de 
cinc anys, l’any 1973 vares iniciar amb uns 
quinze cantaires, les primeres activitats de 
la Coral Mixta de Banyoles que, si bé en un 
principi no sortia de la parròquia, de mica 
en mica va anar agafant volada.

Emparada més tard al Centre Excursionista, 
esdevindria la Coral del Centre Excursionista 
de Banyoles. L’any 1984, quan la coral tenia 
37 membres,  escrivies: Si les corals són un 
senyal de la vida musical d’un poble, ens 
agradaria formar part del col•lectiu cultural 
que expandeix la nostra música catalana.
Amb quanta estima i dedicació la vares 
dirigir durant 18 anys.
I la flama que vares encendre s’ha anat 
mantenint ben viva fins ara.
D’aquí dos anys, doncs, no podrem deixar 
de tenir-te ben present. Tu ocuparàs un lloc 
preferent. I molts dels que t’hem conegut, 
et continuarem portant al cor. 

Carme Cornellà
Directora de la Coral Veus de l’Estany, de Banyoles

A Bo i Fet us oferim plats cuinats casolans amb productes de qualitat.
Preparem de forma artesanal receptes de cuina tradicional catalana com les de tota la vida, 

perquè mengis com a casa.

Ctra. Camós, 73 - 17820 Banyoles www.boifet.cat Per encàrrecs: 972 570 762 

BONA FESTA MAJOR!
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CAMPANYA CONTRA 
EL CÀNCER DE MAMA
Per tal de donar major 
visibilitat al 19 d’octubre, 
Dia Mundial contra el 
Càncer de Mama, i cridar 
l’atenció per tal que la 
població conegui la im-
portància de la prevenció 
quan parlem de càncer de 
mama, volem demanar-vos 
la vostra col·laboració per 
ajudar-nos a tenyir de rosa 
tots els aparadors dels 
establiments de Banyoles 
des de l’11 al 24 d’octubre. 
Sota el lema “BANYOLES EN 
ROSA, CONTRA EL CÀNCER 
DE MAMA” 
En cas que sigui necessari, 
des de l’entitat podem 
facilitar material corpo-
ratiu propi (llaços i globus 
roses) per a decorar els 
aparadors. També dispo-
sem de material de venda 
de suport a la campanya:
Polsera: 1 euro
Pin llaç: 2 euros
Clauer llaç: 3,95 euros
Clauer adorno: 7,95 euros
Bosses de ràfia roses amb 
llunes blanques: 5 euros
Tasses roses: 9,95 euros
Mitjons roses: 6,95 euros

Avda. Països Catalans 126 - 128 • 17820 Banyoles Tel. 972 57 47 89

PAT

Trucan's i consulta els nostres preus 
972 57 19 01 • Plaça Turers, 12 • BANYOLES 

Tint permanent de pestanyes. Esmaltat 
semitransparent. Manicura i Pedicura 

normal, Neteja facial profunda.
BONA FESTA 

MAJOR!

francesc & carme
 HOME, DONA I NENS

 PERRUQUERIA

Servei de postissos i extensions, colors 
naturals i fantasia, talls i recollits... 

TOT PERQUE ET SENTIS GUAPA!!
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Tel. 972 57 61 13
info@lilaperfumeria.com
www.lilaperfumeria.com

Bona Festa Major!

Amb l’essència de sempre, ens 
trobareu al carrer de la Canal, 38
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L’altell
Ens agrada llegir

EXPLICA’M 
UN CONTE 
Dimarts 2 a les 12h
amb Rocío Bonilla i el 
seu àlbum Gràcies. 
Història d’un veïnat. 
Lloc: Espai Eat Art. 
Prèvia inscripció online

CLUB DE LECTURA
Dilluns 4 
ASTRID LINDGREN (8-10 
anys) Llibre: Capitana 
Rosalie, de Timothé de 
Fombelle -COMPLET-

CLUB DE LECTURA 
ROALD
Dilluns 4 
DAHL (10-12 anys) Llibre: 
Amy i la biblioteca secreta, 
de Alan Grazt - COMPLET-

CLUB DE LEC-
TURA E.A.POE
Dimarts 5
(12-14 anys) Llibre: El 
cap als núvols, de Bernat 
Cormand - COMPLET-

CLUB DE LECTURA 
(adult)

CURSOS TALLERS
LECTURA CONCURSOS

Dimecres 6
Llibre: El olvido que 
seremos, d’Hector Abad 
Falcione. Hora: 20h. Lloc: 
Espai Eat Art. Prèvia 
inscripció a la llibreria

READING CLUB 
Friday 8th
Book: Up at the villa, 
by Somerset Maugham. 
Don’t forget to book! 

CLUB DE LECTURA
Dissabte 9
JANOSCH (6-8 anys)
Llibre: Aquesta és l’Anita, 
de Julie Morstad i Sara
O’Leary -COMPLET-

EN VIU I EN DIRECTE
Dimecres 13 
amb JAIR DOMÍNGUEZ 
presentant el seu llibre: 
Estructures profundes .
Hora: 19:30 Lloc: 
Espai Eat Art. Prèvia 
inscripció online

CLUB DE LECTURA 
Dimarts 26
OSCAR WILDE 
(a partir de 14 anys) Llibre: 
Àunia, d’Ivan Vera. XXII 
Premi Llibreter. -COMPLET-

CLUB DE LECTURA 

Dimarts 26
BRUNO MUNARI
(per a mestres, educa-
dors, bibliotecaris...) 
Llibre: Entre mundos. 
Una autobiografia, de 
Leo Lionni (inscripcions 
fins a 15 d’octubre)

COnCURS / Gratuït
l’Endevinalla de la Rita: 
Quin l’encerta l’endevina!

Cada mes la Rita 
Xuclalletres  proposa 
una endevinalla. Per 
participar-hi cal emplenar, 
amb la vostra resposta, 
la butlleta que trobareu 
a la Biblioteca o enviar 
un correu electrònic a: 
biblioteca@ajbanyoles.org 
indicant la respost, el nom 
i cognom i l’edat. Entre 
totes les butlletes i els 
correus correctes sorte-

jarem un llibre. Per a nens 
i nenes fins als 11 anys.

BORDA FORT QUAN 
ESTÀ CONTENT
I REMOU LA CUA COM 
UN MOLÍ DE VENT

NOVETATS 
OCTUBRE 021

INFANTIL-FICCIÓ
Ollis. Ingunn Thon
Nórdica. L’Ollis té deu anys 
i farà un viatge per enfron-
tar-se amb les seves pors

La Tina i la classe dels 
científics. Pilar Riu
Pagès [I2 RIU]
La classe dels científics 
vol investigar com els 
científics de debò

Veïns. Akasya Denisevich
Joventut [I ÀLBUMS DEN]
Qui viu a sobre nostre? 
I a sota? Què fan?

CONEIXEMENTS
El cervell humà. Pablo 
Barrecheguren
Joventut [I COS HUMÀ BAR]
Descobreix com funciona 
el cervell humà

64 l’agendaoctubre
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MEDICINA NATURAL, OSTEOPATIA, 
FISIOTERÀPIA, ACUPUNTURA, LÀSER

CB&E

BONA FESTA 
MAJOR!
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L’Extraterrestre que va 
descobrir la biodiver-
sitat. Àngel Panyella
Pòl•len Edicions [I 
BIOLOGIA PAN]
Un extraterrestre queda 
fascinat per la quantitat de 
vida que troba a la Terra

D’on vinc? Agni-
eszka Kacprzyk
Thule [I SER PARES]
L’embaràs i el naixement 
d’un nadó pas a pas

NARRATIVA JUVENIL
El campament. Blue Jeans
Columna [JN INTRIGA BLU]
Un thriller ple d’in-
triga i d’acció

True Story. Anabel Lorente
Pagès [JN REALISTA LOR]
Un reguitzell de perso-
natges juvenils ben reals

ADULTS-FICCIÓ
A foc lent. Paula Hawkins. 
Columna [NI HAW] El 
descobriment del cadàver 
d’un noi assassinat brutal-
ment en una casa flotant 
de Londres desencadena 
sospites sobre tres dones. 

Junil a les terres dels 
bàrbars. Joan-Lluís Lluís. 

Club Editor [N LL] una 
gran novel•la d’aventures, 
un viatge per l’Imperi 
romà en què la poesia, 
la llengua i la traducció 
són el motor de l’acció. 

Moon tiger. Penelope Lively
L’Altra [N LIV] Guanya-
dora del prestigiós premi 
Man Booker l’any 1987. 

ADULTS – NO FICCIÓ 
Com evitar un desastre 
climàtic: les solucions que 
tenim i els avenços que 
necessitem.  Bill Gates.
Edicions 62 [ECOLOGIA GAT]
Per aturar l’escalfament 
global i evitar els pitjors 
efectes del canvi climàtic, 
cal que els humans 
deixem d’aportar gasos 
amb efecte d’hiver-
nacle a l’atmosfera.
Aquest llibre és sobre tot 
el que caldrà fer i per què 
crec que ho podem fer.

Dones invisibles? Dones i 
societat a viles i pobles de 
la Catalunya de principi del 
segle XX. EJosep Colomé, 
Sòni Camanforte, etc.
Efadós. [301 DON] Malgrat 
la discriminació que 
patien, les dones tenien 
un paper determinant en 

les relacions socials de 
la comunitat pagesa.

Felicitat digital: mètode 
“popap” per gaudir del món 
digital. Mariola Dinarès
Efadós [INFO Int DIN]
Una proposta optimista 
i fins i tot apassionada 
d’aquest món cada vegada  
més digital sense deixar 
de banda els riscos.. 

CÒMIC
Coraje; Drama; Herma-
nas; Fantasmas; Sonríe. 
Raina Telgemeier
Maeva Young [IC TEL]
Una de les autores de 
còmic juvenil que més tri-
omfen entre els més joves: 
Raina Telgemeier arriba 
als nostres prestatges.

CINEMA
El pequeño vampi-
ro Joann Sfar
França 2021 [I DVD 
DIBUIXOS ANIMATS 0]
Un dels personatges més 
famosos del prestigiós 
autor de còmic Joann 
Sfar en dibuixos animats, 
dirigits pel mateix autor.

Si me borrara el viento lo 
que yo canto David Trueba
Espanya 2020 [DVD 

CINEMA DOCUMENTAL SI]

MÚSICA
Diario Malí Ludovico 
Einaudi & Ballaké Sissoko
[CD 4 EXPERIMENTAL EIN]
El piano d’Einaudi i la kora 
de Sissoko: un duet únic.

Songs from home 
Fred Hersch
[CD 1 JAZZ HER]
El piano de Hersch 
al servei de Mitchell, 
Porter, Ellington, i fins i 
tot Lennon i McCartney.

AVUI, MÚSICA
INICIACIÓ MUSI-
CAL PER A ADULTS
La música no té edat. És 
una experiència bàsica 
per a tots els éssers 
humans, tinguin els anys 
que tinguin. Si mai no has 
tingut ocasió de viure-la 
o no t’hi has atrevit, 
ara és el moment.
Professora: Meritxell Roure
Horari: Dijous de 
15.15 h a 16.30 h
Període: D’octubre a maig
Preu: 20 €/mes

CURSOS TALLERS CONCURSOS

De dilluns a dijous de 8 
del matí a 10 de la nit
Divendres i dissabte de 8 
del matí a 12 de la nit
Diumenge descans setmanal

Tapeoel

C/ Valls, 68 - 17820 Banyoles
Tel. 658 453 758

66 l’agendaoctubre
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Inscripcions: www.
ateneu.banyoles.cat / 
972 57 60 49 / ateneu@
ajbanyoles.org.

MÚSICA I MOVI-
MENT EN FAMÍLIA
INICIACIÓ MUSI-
CAL PER A NADONS, 
PARES I MARES

Dirigit a nadons de sis 
mesos a tres anys
Un taller que busca enfor-
tir i afavorir el vincle entre 
el nadó i els seus familiars 
mitjançant la música. 
Professorat: Mireia Monter-
de – Projecte Mamacrea
Horari: Dilluns de 16 a 
16.45 h, de 17 h a 17.45 
h o de 18 h a 18.45 h
Període: D’octubre de 
2021 a maig de 2022
Preu: 40 € mes/nadó 
+ acompanyant

Inscripcions: www.
ateneu.banyoles.cat / 
972 57 60 49 / ateneu@
ajbanyoles.org.

bANYOLES I PLA DE L’ESTANY

MUSICOTERÀPIA
SESSIONS 
INDIVIDUALS 
La música ens aporta 
beneficis a nivell senso-
rial, emocional, cognitiu i 
motor, a més d’estimular 
la creativitat, el pensa-
ment, el llenguatge, l’apre-
nentatge i la memòria. 
Període: Dissabtes al 
matí d’octubre a juliol.
Horari: Sessions indi-
viduals de 30 minuts 
(horari per determinar).
Preu: 80 €/mes
Musicoterapeuta: Paula 
Costabella, mestra de 
música amb formació 
professional especialitza-
da en Rítmica Jacques-
Dalcroze i musicoteràpia.
Inscripcions: www.
ateneu.banyoles.cat / 
972 57 60 49 / ateneu@
ajbanyoles.org.

HORA DEL CONTE
Dijous 7 a les 17.30h  LA 
VERITABLE HISTÒRIA DE 

LA FADA DE LES DENTS 
ESPECTACLE DE TITELLES
Un espectacle de titelles 
per a l’educació en 
salut bucodental editat 
pel Col•legi d’Odontò-
legs i Estomatòlegs de 
Catalunya (COEC). 
A càrrec de Mai-Tant Teatre

VISITA GUIADA A 
L’ESTUDI TALLER 
CARLES FONTSERÈ
Dissabte 16 a les 12h 
Aforament limitat. Cal 
inscripció prèvia

HORA DEL CONTE 
Dijous 28 a les 17.30h 
UNA CASTANYADA DE POR 
La festa de la Castanyada i 
Hallowen en la seva versió 
anglosaxona, és una èpo-
ca propícia per explicar 
contes de por i misteri.
Narrarem contes 
d´esperits, monstres, 
morts, fets misteri-
osos, però sempre 
amb bon humor. 
a càrrec de Joan Boher
Activitat adreçada a 
famílies amb mainada 
a partir de 4 anys 
Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia: 
https://bit.ly/3hDlAJw

CLUB DE CINEMA
Dimecres 29 a les 
7 de la tarda 
Projectarem la pel•lícula 
«Reparar els vius» dirigida 
per Kattell Quillévéré. 
Aforament limitat. Cal 
inscripció prèvia: bibli-
oteca@porqueres.cat

EXPOSICIÓ 5 
anys després ...
del 15 octubre al 30 
de novembre
Rapha Dehesa  va ser 
l’autor del cartell de la 12a 
Festa Major del municipi 
de Porqueres l’any 2016 
i 5 anys després ... ens 
ha preparat aquesta 
exposició a la bibliote-
ca Carles Fontserè. 

Centre Cívic de Porqueres

Monogràfics del mes

OCTUBRE - DIBUI-
XAR CANÇONS
“Dibuixar cançons” és 
un taller on partim de la 
música com a principal 

Renting
Lloguer i venda de material 
ortopèdic

C/ Girona, 18
17820 Banyoles 

T 972 57 68 83 / 972  57 00 79
ortopedia.alsius@gmail.com 

per consultes   620 685 019
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font d’inspiració per als 
nostres dibuixos. 
A càrrec de Marta Bellvehí, 
il•lustradora i dissenyadora 
gràfica. / Instagram: @
martabellvehi
Divendres 15 d’oc-
tubre de 18 a 21h
Preu: 25€ - Inscrip-
cions a www.centre-
civicporqueres.cat
Mínim 8 participants

NOVEMBRE - 
GLOSA (CANÇÓ 
IMPROVISADA)
Coneixes els garrotins? I 
les corrandes? La pràctica 
d’inventar la lletra al mo-
ment que es canta -impro-
visar-, s’extén a diverses 
estructures i cançons i, 
de fet, és propi de moltes 
cultures! 
A càrrec de David Mestre.
Sessions: Dimecres 
11, 18 i 25 de novem-
bre de 20.30 a 22h
Preu: 25€ - Inscrip-
cions a www.centre-
civicporqueres.cat
Mínim 6 participants

DESEMBRE - TEI-
XIT AMB FIBRES 
VEGETALS DE 
GRAN FORMAT
Monogràfic de teixit amb 

CURSOS TALLERS CONCURSOS

fibres vegetals de gran 
format, efímer i instal•latiu. 
Serà un taller intensiu on 
construirem un artefacte 
de gran format en el marc 
de la Fira d’Hivern de 
Porqueres. 
A càrrec de l’Ona Trepat 
Rubirola.
Sessions: Dilluns 6 i 
dimarts 7 de desem-
bre de 10 a 14h.
Dimecres 9 de desembre 
de 9 a 17h muntatge i 
instal•lació. Aquesta 
jornada estarà oberta al 
públic general.
Preu: 30€
Mínim 10 participants.

Flora Catalana

Pals / Gola del Daró
Dissabte 2 d’octubre
Anem a veure les plantes 
marítimes i dunars que 
trobarem a la façana 
litoral. 
Punt de trobada: 8:30 
del matí al pàrquing del 
Condis de Banyoles. 
Durada: Fins a les 13 hores.
 
Estanys de la Puda
Dissabte 16 d’octubre
Sortida per veure plantes 
pròpies d’aiguamolls i 

arbres de ribera. 
Punt de trobada: a les 9 
del matí, a la font de la 
Puda. 
Durada: Fins a les 12 hores.

DONACIÓ DE SANG
Dimarts 26 d’octu-
bre de 16 a 21h
Organitza: Ban de sang

TALLERS 
ANUALS
2021-22
Continuen ober-
tes les inscrip-
cions pels taller 
anuals 2021-22.
Consulta la progra-
mació detallada 
i inscripcions a 
www.centreci-
vicporqueres.cat

SERVEIS PER A 
JOVES I ENTITATS

Si ets JOVE i vols...
Estudiar: orientació 
educativa, beques i ajuts, 
informació sobre cursos i 

formacions, convalidaci-
ons, proves d’accés, etc.

Treballar: Referent 
d’Ocupació Juvenil, 
servei d’emprenedoria, 
xerrades i tallers, etc.

Marxar a l’estranger: 
assessorament en mobi-
litat internacional, Servei 
de Voluntariat Europeu, 
Erasmus+, xerrades i 
tallers, carnets d’alber-
guista/estudiant/professor 
internacional, etc. 

Un espai per: aula 
d’estudi, espai d’auto-
consulta i d’informació, 
wifi gratuït, etc. 

Participar en activitats: 
informació i organització 
d’activitats a la comarca 
(Futbolnet, Tarda Jove, 
casals d’estiu...), etc.

Parlar sobre temes 
que t’afecten: Punt 
de Salut Jove

Rebre informació: 
butlletí electrònic, xarxes 
socials, Punt d’Informa-
ció Juvenil, informació 
als instituts, etc. 

Ctra. Girona-Banyoles, Km 14,8 
17844 Cornellà del Terri

Tel. 972 59 40 80 · info@canselvata.cat
www.canselvata.cat

BONA FESTA MAJOR!
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Visita el nou FERCON!
Hem ampliat les nostres instal·lacions perquè 
et sentis com a casa! vine!
A partir d’ara ens trobaràs a l’Avinguda de la Farga davant els 
Mossos d’Esquadra de Banyoles

Nova adreça:
C/ dels Escatllar, 2 - 17820 Banyoles
info@ferconeines.com
972 57 08 64
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bANYOLES I PLA DE L’ESTANY

Si formes part d’una 
ENTITAT i voleu... 

Assessorament: creació 
d’una, modificacions 
de l’entitat, inscripció 
al cens de joventut, 
normatives de lleure, etc.

Formacions: cursos de 
formació en el lleure, 
manipulació d’aliments, 
normativa i lleis, etc. 

Difondre activitats 
que organitzeu

Un espai per a reu-
nir-vos: a Cal Drac tenim 
sales disponibles.

Informació sobre ajudes 
i subvencions que poden 
sol•licitar les entitats

TANQUEM PER LA 
FESTA MAJOR
Divendres 22 d’octubre 
a la tarda i dilluns 25 
l’Oficina Jove estarà 
tancada en motiu de la 
festa major de Banyoles.

CAL DRAC CENTRE 
COL•LABORADOR 

LABDOO
L’Oficina Jove del Pla 
de l’Estany – Cal Drac 
participa en la xarxa 
Labdoo. Labdoo és una 
xarxa social col•laborativa 
que té per objectiu donar 
una nova vida en l’àmbit 
escolar a ordinadors 
portàtils reciclats. 
A Cal Drac en som centre 
col•laborador, així que si 
tens un portàtil vell que 
ja no utilitzes porta’ns-el 
i ens ocuparem que qui 
en necessiti un i no pugui 
comprar-se’l l’aprofiti.
 

CASAL D’AVIS
DE SERINYÀ

FEM RUTA, VISI-
TEM ESPONELLÀ
Dimecres 6 d’octu-
bre, a les 15.30h, a la 
parada de la Teisa.
Inscripcions 610281846

GIMNÀSTICA DE 
MANTENIMENT
Reiniciem les sessions 
dimarts 14 de setembre.
Cada dimarts de 9h a 10h 
i de 10h a 11h (rehabili-
tadora), a Can Xerric.
Els divendres de de 9h a 
10h i de 10h a 11h (reha-

bilitadora), a Can Xerric.
Per a inscripcions i més 
informació a l’Ajunta-
ment (972593128). 

TALLER DE MEMÒRIA  
Reiniciem les sessions 
el dijous 12 de setem-
bre, de les 15.30h a les 
16.30h, a Can Xerric.
Per a inscripcions i més 
informació a l’Ajunta-
ment (972593128).

FEM CAMÍ
Dimecres 12 i 27 
d’octubre, a les 15h.
Passejades en grup 
per a la gent gran.
Activitat quinze-
nal. Gratuïta.

ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN 
DE bANYOLES

Ja es pot anar a comprar 
al quiosc de la parada de la 
TEISA el número de loteria 
de l’Associació del Casal 
de Gent Gran de Banyoles 
El número és 87324

CASAL CÍVIC
bANYOLES

SERVEIS

Podologia
dijous, a partir de les 9 h
cal cita prèvia tru-
cant al 972571162

Cafeteria menjador
Menú diari obert a tothom i 
diumenge menú especial. 
Per a més informació 
trucar al 972575020

Perruqueria unisex
Dimecres tot el dia i 
divendres de 9 a 13 h 
cal cita prèvia tru-
cant al 972571162

Oficina d’Afers Socials 
i Famílies
Dimarts de 10 a 14h
cal cita prèvia: 
900 922 631 -900 400 012 
web cita prèvia : 
www.gencat.cat

Punt d’assessorament 
digital
Dimecres de 9 a 16h

Rda. Monestir, 99 - 101
17820 Banyoles
Tels. 972 57 03 92
972 57 00 69
info@transportsbanyoles.cat

BONA FESTA MAJOR!
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CURSOS TALLERS CONCURSOS

cal cita prèvia: 
645 43 42 59 – 
972 57 35 50
cita per correu: digital@
plaestany.cat

Programació Casal Cívic 
Banyoles  setembre 
a desembre 2021

ARTS ESCÈnIQUES 
I MUSICAlS

Iniciació a la dansa 
contemporània
Ballarem amb la música 
com a punt d’unió entre 
el que volem expres-
sar i el que sentim.
del 22 de setembre 
al 15 de desembre 
dimecres, de 19.15 
a 20.30 h
a càrrec de Gabriela García

Cançons de taverna 
Cantarem cançons de 
taverna acompanyats 
per l’acordió d’en Nasi
del 21 de setembre 
al 14 de desembre 
dimarts, de 10.30 a 12 h
a càrrec de Nasi Marco

Ball en línia
del 21 de setembre al 
30 de novembre
dimarts, de 18.30 a 
19.30 h  - grup 1
dimarts, de 19.45 a 
20.45 h  -grup 2
dijous, de 19.15 a 
20.15 h  -grup 3
divendres, de 19.15 
a 20.15 h – grup 4
a càrrec de Vicens 
Moliner ACGGB

Danses de la Polinèsia
Les danses de la Polinèsia  
van dels ritmes melòdics 
als trepidants acompa-
nyats amb el moviment de 

malucs i les mans sense 
deixar mai de somriure. 
del 27 de setembre 
al 29 de novembre
dilluns, de 19.15 a 20.45 h
a càrrec d’Irene 
Álvarez de Quevedo

Sardanes
del 22 de setembre 
al 29 de desembre
dimecres, de 19.30 
a 20.30 h ACGGB

ACTIVITATS 
fíSIQUES

Hipopressius
del 30 de setembre 
al 16 de desembre
dijous, de 11.10 a 12.25 h
a càrrec de Mar Bufí

Gimnàstica
del 20 de setembre 
al 29 de novembre
dilluns, de 9.15 a 
10.15 h –grup 1
dilluns, de 10.30 a 
11.30 h – grup 2   

SAlUT I BEnESTAR

Estiraments i 
reeducació postural
del 21 de setembre 
al 14 de desembre 
dimarts, de 9.15 a 
10.30 h - grup 1
dimarts, de 10.45 
a 12 h - grup 2

Txikung per a la salut
La pràctica del Txi-
kung consisteix en 
uns moviments suaus i 
relaxats, combinats amb 
tècniques de respiració 
abdominal profunda 
i de concentració.
del 28 d’octubre al 
25 de novembre

dijous, de 17.45 a 19 h

Tao Kung
Exercici que combi-
na moviments suaus, 
respiracions i estiraments. 
La pràctica ajuda en 
la millora de l’energia, 
l’equilibri i la coordinació.
del 24 de setembre 
al 17 de desembre
divendres, d’11.45 a 13 h

Ioga
del 22 de setembre 
al 22 de desembre
dimecres, de 9.15 a 
10.15 h  -grup 1
dimecres, de 10.30 
a 11.30 h - grup 2 
a càrrec de Raül 
Carracelas ACGGB

Ioga iyengar
del 24 de setembre 
al 26 de novembre
divendres, de 9.15 
a 10.15 h  -grup 1
divendres, de 10.30 
a 11.30 h - grup 2
a càrrec de Llum 
Valle ACGGB

Gimnàs suau 
amb música
del 21 de setembre 
al 14 de desembre
dimarts, de 16 a 17.30 h
a càrrec de Mire-
ia Carbonell

Estimulem els sentits
del 21 de setembre 
al 14 de desembre
dimarts, de 15.45 a 17.15 h
a càrrec de Montse Serret

Memòria
del 21 de setembre 
al 14 de desembre
dimarts, de 17.30 
a 19 h  -grup 1
divendres, de 15.45 
a 17.15 h - grup 2

divendres, de 17.30 
a 19 h - grup 3

Relaxació 
S’ensenyaran diferents 
tècniques  de relaxació 
i de control de l’es-
trés i aprendre eines 
per gestionar-lo.
del 23 de setembre 
al 16 de desembre
dijous, de 9.15 a 10.15 h
a càrrec de Marc Sallarès
Consell Esportiu del 
Pla de l’Estany

Viure és descobrir-me
L’objectiu del curs 
explica que, acceptar 
que tots som vulnerables 
ens permet millorar.

En Forma 
Orientat a millorar la con-
dició física de la gent gran.
Programa de Gent Gran de 
l’Obra Social “La Caixa” 
dates a concretar

ACTIVITATS 
MAnUAlS I 
ARTíSTIQUES

Dibuix urbà
Descobrir recursos 
i trucs de dibuix per 
iniciar-se en el dibuix 
urbà, també conegut 
com urban sketching.
del 21 de setembre 
al 2 de novembre
dimarts, de 17.30 a 19 h
a càrrec d’Arnau Bielsa

Lettering - l’art 
de dibuixar lletres 
del 9 de novembre al 
14 de desembre
dimarts, de 17.30 a 19 h
a càrrec d’Arnau Bielsa
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Brodat experimental
Aprendrem a brodar 
sobre diferents materials 
de rebuig. Aprendrem la 
tècnica del couching i a 
fer collages amb teles i 
puntades. T’hi animes?
del 23 de setembre 
al 18 de novembre
dijous, de 18.30 a 20 h
a càrrec de Marta Ballester

Treballs ambientals 
en família
Tallers familiars per 
prendre consciència medi-
ambiental. Per a infants de 
5 a 12 anys i adults acom-
panyants de 21 a 99 anys.
del 27 de setembre 
al 13 de desembre
dilluns, de 16.45 a 18.30 h

Dibuix i pintura
Es treballaran diferents 

tècniques pictòriques. 
Tant per iniciació com 
per perfeccionament.
del 23 de setembre 
a 25 de novembre
dijous, de 10 a 12 h
a càrrec d’Arnau 
Bielsa ACGGB

CUINA

Cuina casolana
Receptes tradicionals.
del 6 al 27 d’octubre
dimecres, de 19 a 20.30 h

Fem postres
Postres per lle-
par-se’n els dits.
del 3 al 24 de novembre
dimecres, de 19 a 20.30 h

nOVES 
TECnOlOGIES

Tauletes i mòbils 
del 20 de setembre 
al 30 de novembre
dilluns, de 15 a 16 h -grup 1
dimarts, de 15 a 
16 h -grup 2
a càrrec de Martirià Pagès
ACGGB

Comprar  per internet
Programa de Gent Gran de 
l’Obra Social “La Caixa”.
dates a concretar

Videoconferències
Programa de Gent Gran de 
l’Obra Social “La Caixa”.
dates a concretar

Whatsapp
Programa de Gent Gran de 
l’Obra Social “La Caixa”.
dates a concretar
Casal, amb la col•laboració 

de la Fundació Ban-
cària “La Caixa

La meva salut
Programa de Gent Gran de 
l’Obra Social “La Caixa”.
dates a concretar

fORMACIÓ Al 
llARG DE lA VIDA

Grup lectura
Grup de lectura i debat 
sobre temes i continguts 
de les obres llegides.
Programa de Gent Gran de 
l’Obra Social “La Caixa”
del 20 de setembre 
al 27 de desembre
dimarts, de 9.30 a 11 h

Astronomia
El sistema solar, exopla-
netes, nanes vermelles, 

La miLLor opció per La 

Teva imaTge des de 1935

LA TEVA SOLUCIÓ
PER EL DEBILITAMENT 

CAPILAR

TracTamenTs d’avanTguarda 
Per el caBell deBiliTaT. 

insPiraTs en els TracTamenTs 
de la Pell facial NIOXIN

NIOSCOPE

PeRRuqueRia Homes C/ Santa Maria, 32 BanYOLES tEL. 972 57 07 53

BONA FESTA MAJOR!

CURSOS TALLERS CONCURSOS
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asteroides,... i breu 
història de l’astronomia: 
dels primers sàpi-
ens fins a Newton.
del 7 al 21 d’octubre 
dijous, de 18 a 19 h
a càrrec de Carles 
Puncernau i Kilian 
Vindel Astrobanyoles

Català
del 22 de setembre 
al 24 de novembre
dimecres, de 16.15 
a 17.45 h - grup 1
dimecres, de 18 a 
19.30 h - grup 2  

Francès
del 21 de setembre al 
30 de novembre
dimarts, de 10 a 
11.30 h -  grup 1
dimecres, de 10 a 
11.30 h - grup 2  

Anglès
del 21 de setembre al 
30 de novembre
dimarts, de 16 a 
17.30 h  - grup 1
dijous, de 16 a 17.30 
h  - grup 2  
ACGGB

INSCRIPCIONS 
I INFORMACIÓ
De l’1 al 10 de setembre
Les preinscripcions podran 
fer-se de forma presencial 
o de forma telefònica

Les activitats organitzades 
pel Casal (Direcció General 
d’Acció Cívica i Comunità-
ria) són gratuïtes. El mate-
rial necessari va a càrrec 
de les persones inscrites. 
Les places a les activitats 

són limitades i s’adjudi-
quen per sorteig. La realit-
zació d’una activitat està 
condicionada a la 
inscripció d’un nombre 
mínim de persones.
• El desenvolupament 
de les activitats queda 
sotmesa a la normativa 
sanitària vigent i podria  
ser alterada/modificada.
Tel: 972 57 11 62
677260703
cc.banyoles@gencat.cat

GRUP DE SUPORT 
AL DOL
Dimecres 13 d’octu-
bre a les 17 h (acti-

vitat quinzenal)
Lloc: C/ Maria Mon-
tessori s/n

A càrrec de Teresa Alfonso
Inscripcions 616 966 
993 activitat gratuïta

MUSICOTERÀPIA

Adreçat a dones amb 
Fibromialgia, fatiga 
Crònica i Dolor.
Inici divendres 15 
d’octubre a les 9.30 h
Inversió: 10€/mes
Lloc: C/ Maria Mon-

Pg. del Mossèn Lluís Constans, 157 • Banyoles Tel. 972 57 09 34
C. Major, 30 - Banyoles Tel. 972 57 06 76

FLECA PASTISSERIA

BONA FESTA MAJOR!

bANYOLES I PLA DE L’ESTANY
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tessori s/n
Inscripcions Ànnia 619 
905 153 (Watsapp)

Dilluns 9:30h - 11h Ioga 
17h - 18:30h Ioga embaràs 
19h - 20:30h Ioga adults 
21h - 22h Tai Txi
Dimarts 7:15h - 8:30h Ioga 
adults 9h - 10h Pilates 16h 
- 17h Pilates 18h - 19:30h 
Ioga adults 20h - 21:30h 
Ioga adults
Dimecres 19h - 20:30h 
Ioga adults 21h - 22:15 
h Ioga
Dijous 7:15h - 8:30h Ioga 
adults 9:30h - 10:30h Tai 
Txi 10:45h - 12:15h Ioga 
Mares-nadons 18:30h - 
19:45h Ioga adults 20h 
- 21:30h Ioga adults 20h - 
21:30h Ioga embaràs
Divendres 15:15h - 16:30h 
Ioga 18h - 19:30h Ioga 
Adults

Centre Om C/ Josep 
Tarradelles, 16
Banyoles Tel. 625 85 58 12
ombanyoles@gmail.com

CARME BADOSA
ACUPUNTURA I TERÀPIES 
ORIENTALS

Classes Qi Gong: Dimecres: 
8 h. i 20 h.
C/ Sant Martirià, 177 Tel. 
669 744 759

Formació bàsica 
per a cuidadors 
No professionals.
DIES: 10 dies de 
formació (Dijous)
HORES: 25 hores
DATES: del 23/09/21 
al 25/11/21
HORARI: 10:00h a 12:30h
LLOC DE REALITZACIÓ: La 
Cúpula C/ Pere Alsius, 
10-12, 3r de Banyoles

REQUESIT PER FER LA 
FORMACIÓ: Ser cuidador 
NO professional i tenir a 
càrrec familiars depen-
dents majors de 65 anys.
INSCRIPCIONS: Àrea 
de Benestar Social del 
Consell Comarcal del Pla 
de l’Estany. C/ Pere Alsius, 
10-12, 1r de Banyoles. 
Telèfon: 972580388.
FORMACIÓ GRATUITA

ESPORT
XIX MARXA POPU-
LAR AMB BTT
Data: Dilluns 1 de 
novembre 
Lloc: Sortida i Arriba-
da Zona Esportiva
Horari: Sortida 9:00h.
Descripció: Marxa amb BTT 
oberta a ciclistes federats 
i no federats. La prova 
té 2 recorreguts de caire 
popular; 36 km i 26 km. 
Els drets d’inscripció són 
de 12 € si es fa anticipa-
dament i 15 € el mateix 
dia. Els no federats hauran 
d’abonar una assegurança 

addicional de 3€. Regal i 
esmorzar per a tothom.
Organitza: Club Ciclis-
ta Pla de l’Estany
Més informació i 
inscripcions: www.
esportsporqueres.com

SESSIONS CYCLING – HOME-
NATGE QUIM COSTABELLA
Data: Dissabte 30 
d’octubre. 
Lloc: Pavelló muni-
cipal. Porqueres
Horaris: 10:00h (Xavi 
Naviera & Joan Roura) 
11:00h (Diego Maro & 
Cristina Vidal) 12:00h 
(Marc Nart & Quim Font).
Donatiu: 5,00€ / sessió.
Descripció: Sessions 
dirigides de ciclisme 
indoor en benefici de la 
FUNDACIÓ ONCOLLIGA 
GIRONA. Places limitades.
Organitza: Ajunta-
ment de Porqueres.
Més informació i 
inscripcions: www.
esportsporqueres.com

FORMACIÓ ESPORTIVA

CURS EDUCADORS 
FUTBOL 7 - Online
Data: Entre el 4 i 
el 6 d’octubre
Destinataris: Educadors 
de les lligues de futbol 
7 sense cap titulació
Inscripcions: Obertes

ESCOLA DE TUTOR/A DE JOC
Data: Curs 21-22
Destinataris: Majors 
de 16 anys interessats 
en el futbol, l’educació 
esportiva i arbitratge

CURS DE FORMACIÓ PER 
ENTITATS ESPORTIVES

10a jornada – Obligacions 
i responsabilitats de les 
persones directives
Data: 4 d’octubre de 2021
Horari: 19 a 21h
Format: Virtual des de 
la plataforma Zoom
Destinataris: Enti-
tats Esportives del 
Pla de l’Estany

11a jornada – Eines de ges-
tió de l’entitat esportiva
Data: 18 d’octubre de 2021
Horari: 19 a 21h
Format: Virtual des de 
la plataforma Zoom
Destinataris: Enti-
tats Esportives del 
Pla de l’Estany
+ Info. i inscripcions: 
www.ceplaestany.cat

ACTIVITATS CONTINUES 
AMB INSCRIPCIÓ OBERTA

ESCOLA MULTIESPOR-
TIVA CURS 21-22
Lloc: Escoles de 
la comarca
Destinataris: Nens i nenes 
de P3 a 6è de primària
Descripció: Activitats 
extraescolars d’iniciació 
a diversos esports

FUTBOLNET 
Dates: Curs 21-22
Horari: Dilluns i dimecres 
de 17.00 a 19.00 h
Lloc: Pavelló i esco-
la de Can Puig
Destinataris: Joves 
de 1r a 4t d’ESO
 
JOVES EN DANSA
Dates: Curs 21-22
Horari: 17.00 a 18.30 h
Lloc: Gimnàs de l’escola 
Pla de l’Ametller
Destinataris: Joves de 1r 
a 4t d’ESO i Batxillerat

ESPORT I BARRIS
Dates: Curs 21-22
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DEIXEM ELS FARS DEL 
TEU COTXE COM NOUS!

Ronda Monestir. s/n
Pol. Ind. La Farga 17820 Banyoles

Tel. 972 57 61 29 PLANXA I PINTURA

Lloc i horari:  
Barri de Canaleta: dimarts 
(joves) i divendres 
(infants) de 17.00 a 18.30 h
  
Barri de Sant Pere: dime-
cres (joves) i divendres 
(infants) de 17.00 a 18.30 h
Destinataris: Infants 
de 1r a 6è de primària; 
Joves de 1r a 4t d’ESO 

PARCS DE SALUT
Dates: Curs 21-22 
Lloc: Parcs urbans de 
salut de la comarca
Destinataris: Totes 
les edats

MARXA NÒRDICA
Dates: Curs 21-22 
Lloc: Comarca del 
Pla de l’Estany
Destinataris: Totes 
les edats

 
EXERCICI FÍSIC I 
SALUT “PILATES”
Dates: Curs 21-22
Lloc: Pavelló de la 
Farga - Sala Fitness
Destinataris: Majors 
de 18 anys

IOGA
Dates: Curs 21-22
Lloc: Gimnàs Pave-
lló de la Farga 
Destinataris: Majors 
de 18 anys

RELAXACIÓ
Dates: Curs 21-22
Lloc: Centre Cívic-Banyoles 
Destinataris: Majors 
de 55 anys 

GIMNÀSTICA DE 
MANTENIMENT
Banyoles

Dates: Curs 21-22
Lloc: Banyoles - Pave-
lló de La Draga
Destinataris: Adults
Activitats: Activitats de 
manteniment i millora 
de la condició física
Inscripcions: 972 58 13 44
Cornellà del Terri 
Dates: Curs 21-22
Lloc: Cornellà del 
Terri - Can Font
Destinataris: Adults
Activitats: Activitats de 
manteniment i millora 
de la condició física
Inscripcions: al 972 59 
40 01 o al 619 70 61 30.
Sant Miquel de Campmajor
Dates: Curs 21-22
Lloc: Sant Miquel de 
Campmajor – Local Social
Destinataris: Adults
Activitats: Activitats de 
manteniment i millora 

de la condició física
Inscripcions: al 609 58 
26 85 o al 649 33 17 57.
Esponellà
Dates: Curs 21-22
Lloc: Esponellà – Gim-
nàs Carles de Fortuny
Destinataris: Adults
Activitats: Activitats de 
manteniment i millora 
de la condició física
Inscripcions: al 609 58 
26 85 o al 649 33 17 57.

ATLETISME
02/10/21 VIII Milla 
Urbana  a Banyoles

PIRAGÜISME
16/10/21 XI Trofeu 
Ciutat de Banyoles
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l’hORT 
I El 
jARDí

78 l’agendaoctubre

78 l’agendaagost

Varietat de cereals i farines a granel • Pa artesà • Fruita i verdura 
fresca • Cosmètica • Productes de neteja per la llar • Herboristeria 

• Subministrament agrari • Menjars per animals • Planters

Ctra. d’Olot 7. Besalú - Tel. 972 59 18 79 agrobotigabesalu@gmail.com

a l’octubre

Hort 
Sembrarem cebes, enciams, bledes, escaroles, 
raves, pèsols, julivert (per sembrar-lo caldrà 
buscar un lloc sec i exposat al sol), faves, espi-
nacs. Trasplantarem bròquils de primavera. 
Recol·lectarem apis, cebes, cols de Brussel-
les, safrà, carbasses bròquils, pastanagues, 
tomates, bitxos. Cal mantenir net l’hort de 
les primeres fulles que cauen.

Jardí 
Es poden plantar espècies de floració hiver-
nal i de principi de primavera com les viole-
tes o els pensaments.

la magrana
Provitamina A, en froma de betacarotéUna magrana conté 30 micrograms de betacaroé 
per 100 grams de fruita comestible. Es tracta d’un pigment que l’organisme transformarà 
en vitamina A d’acord amb les seves necessitats. Aquesta vitamina és necessària per al 
bon estat de la retina i la pell, entre d’altres.
Potassi i calci El potassi és un mineral imprescindible per a la transmissió i generació de 
l’impuls nerviós i l’activitat muscular normal, i evita les rampes a les extremitats. A més, 
intervé en l’equilibri de l’aigua dins i fora de la cèl·lula.
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meRCaTs seTmaNaLs
dimarts verges • dimecres BanYOles 
• divendres celrÀ • dissabte sTa. 
crisTina • diumenge QuarT
Venda ambulant

Josep Pla Caldas
gerent i administrador
T 685 459 743  
josepplacaldas@gmail.com
www.planteriflors.es

PLANTES, FLORS 
I PLANTERS D’HORTA
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Llibreria L’Altell c/Canal 2
Tel 972 580 270 www.laltell.cat

Els setze arbres del Somme, de Lars Mytting. Editorial Amsterdam.

No us puc dir cap mentida: aquesta novel•la em va mantenir abduïda 
tot un cap de setmana. Tancava el llibre i portava la història i la intriga 
dins meu d’una manera que feia temps no em passava. Devorava les 
pàgines una rere l’altra per voler saber el mateix que cercava l’Edvard 
al llarg de tot el llibre.
Lars Mytting ha escrit un llibre preciós que posa al lector a la recerca 
del passat misteriós de la família materna (Daireoux) i la paterna (Hi-
rifgell). Dues famílies unides i desunides. Una guerra, cartes, taüts... i 
històries no resoltes.
L’Edvard només sap que els seus pares van morir a França quan ell 
tenia tres anys. Un accident, una mort estranya i que un cop adult li 
queden pocs records.
“Tota la vida havia sentit una remor procedent del bosc de bedolls 
flamejats. I una nit del 1991 va augmentar fins a convertir-se en un 
vent que em va fer trontollar. Perquè alguna cosa de la història de 
la mare i el pare encara es movia, a poc a poc, com una serp grassa 
entre l’herba.”

Bedolls flamejats que li recorden el germà de l’avi, un ebenista que dominava la tècnica a la perfecció 
i que mai li’n va parlar.
Però, Edvard després de la mort del seu avi emprendrà un viatge a la recerca de la veritat que el portarà 
a la gran història del segle XX. Una narració plena de dolor i d’amor. De sacrifici, morts i supervivència. 
De perdó i resignacions. Plena de vida i frustracions. D’esperes i desesperances. De lluita i poder. 
D’orgull i impotència... Però sobretot d’ambicions. Son molts els adjectius que podria dir-ne dels setze 
arbres del Somme. Somme, una regió que va ser testimoni d’una de les batalles més cruentes de la 
Gran Guerra.
Un llibre que també és un cant d’amor a la natura i no deixareu de recomanar.

IRENE TORTÓS-SALA
LLIBRETERA

 @LlibreriaLAltel  @llibrerialaltell   @llibrerialaltell

RECOMANACIONS LITERÀRIES
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C/ Paper, s/n Tel. 972 58 27 14 - 17820 Banyoles

MEnú DIARI, RACIOnS, SOPARS, ESMORZARS

PUNT DE TROBADA

EL POLÍGON

Menjar per 
emportar
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RESTAURANTS

17820 PASTA 
ARTESANA

Horari només migdia dijous diven-
dres i dissabte.

c/ Abeuradors, 6 - Banyoles
T 665 820 254

CAN BERNAT
Menú diari i de cap de setmana

Cuina catalana, casolana.
Diumenge tancat.

C/ Santa Maria, 5 • 17820 Banyoles
T 972 57 04 98 

RESTAURANT LA 
CARPA

Podreu fer el vostre àpat amb 
les millors vistes de l’estany de 

Banyoles, Passeig Darder /sn. info@
restaurantlacarpa.com  

T 972 58 28 25

STRALL
Menú diari de dimarts a divendres 

10,95€. Menú cap de setmana 
19,95€. Dimecres i caps de 

setmana
C/ Llibertat, 67-69 - 17820 Banyoles

T 972 746 040 / 627 149 104

RESTAURANT 
L’ESPORTIU BRASA

Menú diari i Menú Cap de setmana
Dilluns tancat. Passeig Dalmau 61

Camp de futbol nou 
T 661 798 191

CAN MET
Obert de 8 a 20h. Dilluns tancat 
excepte festius. Menú migdia de 
dimarts a divendres Dissabtes, 

diumenge i festius carta. 
C/ St. Pere, 1 • Mieres 

T 972 68 02 01

L’ALL
Esmorzars de forquilla. Menú diari. 

Menjars per emportar.
Dinars i sopars d’empresa

Carrer E, 6, 17844 Cornellà del Terri
T 972 59 51 01

BYPASS
Fleca - Bar - Restaurant Esmorzars i 
menús diaris. Cap de setmana carn 

a la brasa. Parking per a clients
Av. Doctor Tussell, 2 - 17852 Serinyà 

T 972 593 083

BORGONYÀ
De 6h a 11:30h / 13h a 15:30h
Dimarts i Dimecres tancat.
Barri Can Mach s/n baixos 

17844 Cornellà del Terri  
T 972 59 48 94

82 l’agendaagost
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Ctra. Mieres, s/n • 17820 Banyoles Tel. 972 57 05 64 
info@fusteriajjpey.cat  www.fusteriajjpey.cat

servei personalitzat i maquinària d'última generació 
per aconseguir productes a mida per als nostres 
clients i satisfer les seves necessitats i exigències.

FusTeRia 
i equiPameNTs 

ComeRCiaLs
BONA FESTA MAJOR!
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RESTAURANT 
TABERNA 
LA PARRA

Plaça de les Rodes, 41 Banyoles
972 57 15 00 / 650 56 20 21

QUATRE FOCS
Especialistes en brasa.

Menú de migdia 14€
Dilluns i dimarts tancat

Pujals dels Cavallers, 23 - Cornellà 
del Terri T 972 59 40 97 

CAN SALVI
Menú 11,50€ de dimecres a 

divendres. Caps de setmana Menú 
degustació 25€ i carta. 17833 

Vilavenut T 972 57 24 61      

CAN MASONET
Menú de dimecres a dissabte.

Sopars a la fresca. Dilluns i 
dimarts tancat. Ctra. Pujals dels 
Cavallers, 2 - Cornellà del Terri

T 972 59 40 98

LA BARRETINA
Obert tot l’any

De 13.30 a 15.30 i de 20.30 a 22.30
Plaça Major, 28 -17468 Orfes

T 972 56 02 80 - 619 15 37 36 

LES ESTUNES
Obert de dilluns a diumenge
Servei de esmorzar y dinars.

Cuina de l’àvia y de proximitat 
menús diaris

C/ Osona, 2 Porqueres 17834 
5 minuts de l’ Estany

Reserva 972575254 o 972580475

84 l’agendasetembre

Dilluns a divendres 
de 5:30h a 22h

Dissabte de 8h a 15h
Diumenge i festius tancat

Ronda Monestir, 80 Banyoles
Tel. 972 57 40 56

Ronda Monestir, 80 Banyoles
Tel. 972 57 40 56

BONA FESTA MAJOR!
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KEBAB

BAR

EL TROBADOR 
Tastet a la carta. Frankfurts, 
Bradwurts, Cervela, Xistorra, 

Pikantwurst, Tirolesa... MENJAR PER 
EMPORTAR C/ Born, 10 - Banyoles

626 100 005 / 972 665 868

BAR FRANKFURT 
EL TRANVIA

C/ Lluís Companys, 290
Entrepans variats - Plats 

combinats.
Tot tipus de begudes.

Diumenge tarda tancat
T 625 448 761

IRIS
Croisanteria - cafeteria

Pl. Estudis, 9 • 17820 Banyoles
T 972 57 10 94 

BAR EL CAPRITX
Avinguda de Girona, s/n 

Cornellà del Terri.
Tancat diumenge tarda

T 972 59 47 70

PIZZA

DON CAMILO PIZZA
Pizzes artesanes per recollir 

o a domicili.
OBERT CADA DIA de 18:30 a 23:00.

Ronda Monestir, 86 Banyoles. 
T 972 98 02 87

CAN MAULA
Sopars de pizza a la fresca a la 
terrassa de Can Maula tots els 

divendres i dissabtes.
C/ Fontcoberta, 1 - Melianta

T 972 57 85 67 

EL BAR DEL CÍVIC 
Gastrobar

Menjar a domicili o per emportar 
de dijous a dissabte 19 h a 22.30 h
C/Mercè Rodoreda 5- Porqueres

T 661 798 191

NUMIDIA - KEBAB - 
PIZZA

Pizzas - dürüm - döner - tajin - 
cuscús - sopa - harira - pollastre a 
l´ast - entrepanes C/ Llibertat, 105 

- Banyoles T 632 969 063

86 l’agendasetembre
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JARDINS A.CREUS 
Manteniment i construccio 
de jardín, recs i poda, 
desbrossos i tales.
Telf- 630265354 

fARMàCIES DE GUàRDIA  OCTUBRE
Divendres 1 JOAN GRATACÓS  Dissabte 2 ROSA ALSIUS  Diumenge 3 ROSA ALSIUS Dilluns 4 FRANCESC FIGUE-
RAS   Dimarts 5 ESTEVE ALSIUS  Dimecres 6 JORDI OMEDES Dijous 7 NÚRIA BALLÓ  Divendres 8 ROSA ALSIU-
SÓ  Dissabte 9 JOAN GRATACÓS  Diumenge 10 JOAN GRATACÓS  Dilluns 11 EVA LLAVERIA  Dimarts 12 MARIA 
FÀBREGA  Dimecres 13 FRANCESC FIGUERAS  Dijous 14 ESTEVE ALSIUS  Divendres 15 JORDI OMEDES Dissabte 
16 MARIA FÀBREGA  Diumenge 17 MARIA FÀBREGA  Dilluns 18 ALBERT MASGRAU  Dimarts 19 JOAN GRATACÓSU  
Dimecres 20 EVA LLAVERIA  Dijous 21 MARIA FÀBREGA  Divendres 22 FRANCESC FIGUERAS  Dissabte 23 JOR-
DI OMEDES  Diumenge 24 JORDI OMEDES  Dilluns 25 JNÚRIA BALLÓ   Dimarts 26 ROSA ALSIUS Dimecres 27 
ALBERT MASGRAU  Dijous 28 JOAN GRATACÓS  Divendres 29 EVA LLAVERIA  Dissabte 30 FRANCESC FIGUERAS  
Diumenge 31 FRANCESC FIGUERAS

GUARDEM CARAVANES, BAQUES I 
AUTOCARAVANES a Borgonyà amb 
dret a aigua i llum. 972 59 41 01 / 
629 513 654

VENC TAPA DE TAULA DE VIDRE. 
Rodó, transparent, en bon estat. 
1,5 cm gruix x 108 diàmetre 
-aprox. 25 kg. 90 € guesheh@
gmail.com

ETS EMPRENEDORA/OR? T’agrada 
treballar lliure d’horaris, respec-
tant el medi ambient? Truca’m 
686 832 402 i t’ho explico.

VENC EL MILLOR TERRENY de Puig 
Suris a dalt de tot, sense veïns 
i vistes espectaculars. 1425 m2 
( edificable) 609386651

VENC MASIA/CASTELL a Camós 
609 386 651

COSTA PERRUQUER, 
atenem amb cita prèvia: Whats-
sAp 609386651 telef. 972570462

AnUnCIS PER PARAUlES  PUBlIQUEU GRATUÏTAMEnT  lagendabanyoles@gmail.com

El Mirador 
de l’Estany

Ctra. Banyoles a Figueres, km. 1.5
17820 Banyoles (Girona)

elmiradorestany@gmail.com 
www.elmiradorestany.com

Tel. 972 58 04 63

US RECORDEM QUE TENIM SERVEI 
DE CENTRE DE DIA AMB RECOLLIDA 
I TORNADA A DOMICILI

Residència 
per a gent gran

BONA FESTA MAJOR!

Busques un espai per poder fer 
les teves classes de pilates, 
mildfuness, ioga, dansa...

 Espai per compartir al centre 
de Banyoles, parlem??? 

Contacta’m  616 66 43 75.

CÍRCULO DE MUJERES
Encuentros semanales para 
apoyarnos, acompañarnos, nutrirnos 
y compartir, con diferentes recursos.

CELEBRACIÓN Y BAILE
AGRADECIMIENTO, CANTO MANTRAS
COMPARTIR CON EL PALO DE LA PALABRA
ESCUCHA EMPATICA, PRACTICA CNV
RESPIRACIONES DE WIN HOF
MEDITACIÓN
PEQUEÑAS CAMINATAS DE SILENCIO
RECAPITULACIÓN ACTIVA
PASES ENERGÉTICOS, 
MOVIMIENTOS CORPORALES
AUTOCUIDADO, DIETA, 
MASAJE, Y OTROS....

APORTACIÓN VOLUNTARIA
CONTACTO, FLOR 673 521 473



BONA FESTA MAJOR!


